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1. Bestemmingsplan Vogelbuurt 2014 

1.1 Aanleiding 

Ingesloten tussen het spoor en de Ruyghweg ligt de vooroorlogse woonbuurt Vogelbuurt met een 

bedrijvenstrook aan de spoorbaanzijde van de Kievïtstraat. Het woningbestand van het deel dat is 

gelegen ten westen van de Fazantenstraat bestaat voornamelijk uit sociale huurwoningen, hoewel de 

trend is dat een deel van deze woningen particulier verkocht wordt. De huurwoningen zijn afgelopen 

jaren projectmatig gerenoveerd om de woningen weer aan de huidige eisen en wensen van de 

bewoners te laten voldoen. Het woningbestand ten oosten van de Fazantenstraat bestaat uit 

koopwoningen. 

Dit bestemmingsplan voorziet in de mogelijkheden om ten aanzien van de woningen en de daarbij 

behorende gronden flexibel te bestemmen waarbij de bestaande woning zodanig kan worden 

Uitgebreid dat deze weer voldoen aan de wensen van bewoners van deze tijd. 

Ondanks de bovengenoemde uitbreidingsmogelijkheden heeft dit bestemmingsplan een grotendeels 

conserverend karakter waarbij, uitgaande van de bestaande situatie {bebouwing en gebruik), een 

actualisatie van het vigerende planologische regime plaatsvindt. 

Een herziening van een bestemmingsplan dient formeel iedere tien jaar plaats te vinden, om ervoor te 

zorgen dat bestemmingsplannen niet verouderen. De planinhoud moet namelijk overeenkomen met 

de feitelijke of gewenste situatie ter plaatse. De nu geldende bestemmingsplannen dateren uit 2004. 

Het plangebied beslaat de gehele wijk Vogelbuurt en wordt globaal begrensd door de Ruyghweg aan 

de noordzijde, de spoorlijn Den Helder - Alkmaar aan de westzijde, de spoorlijn tot aan de 

Fazantenstraat en vanaf dat punt de burgemeester Houwingsinge! aan de zuidzijde en het Marine 

Sportpark aan de oostzijde. Op het kaartje hieronder aangegeven met een rode lijn. 

\ 

--

i 

ff 
-

\ 
t 

1 I S 
11. 

.... e 

•I... 

. . • » • • ' 

LNL.IMRO.0400.217BPVOGELB2014 Ontwerp juni 2014 5 van 83 



1.2 Opbouw Vogelbuurt 

De Vogelbuurt is een vooroorlogse uitbreïdingsbuurt, welke is ingeklemd tussen de huidige Ruyghweg 

en de Kievitsraat. De wijk is gebouwd als uitbreiding van de Visbuurt. Waarbij in tegenstelling tot de 

oude Visbuurt op grotere schaal onder architectuur gebouwd. Zo zijn de meeste huizen tussen 

Fazantenstraat en Reigerstraat door aannemer Riemers gebouwd naar een ontwerp van de landelijk 

bekende architect B.T Boeyinga. Hij was tevens de architect van de Rehobothkerk die in de 

volksmond ook wel 'Urker kerkje werd genoemd. Deze inmiddels gesloopte kerk gaf aan de 

Vogelbuurt een bijzonder accent. 

: 

: 'X 
Rehobothkerk Ooievaarfstraat 

De bebouwing laat zich kenmerken door een duidelijke open orthogonale verkaveling structuur met 

ruime collectieve groenvoorzieningen. De bebouwing zelf is veelal strak en eenvoudig vorm gegeven. 

7 t 

51 

Faïantenstraat rond 1940 
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De basisopzet van de wijk is in de loop van de tijd weinig veranderd. De groen structuren uit de 

beginjaren zijn nog altijd aanwezig. De maatschappelijke functies bestaande uit een drietal kerken en 

een drietal scholen zijn gelegen aan de buitenrand van de buurt. 

In de loop der jaren 80 van de vorige eeuw hebben zich aan de spoorzijde van de Kievitstraat 

bedrijven gevestigd. In de oksel van de Ruyghweg en de Kievitstraat is de thans nog enige resterende 

supermarkt (Albert Heijn) van de wijk gevestigd. 

Wijkprofiel 

In de Vogelbuurt wonen een kleine 2000 mensen (bron Den Helder in Cijfers 2012). Dit is 3,5 % van 

de Heiderse bevolking. De opbouw is gemiddeld aan die van Den Helder. Van een piek bij een van de 

leeftijdscategorieën is geen sprake. 
Hieruit kan geconcludeerd worden dat er binnen de wijk een evenredige verdeling is van de bevolking 
waardoor er binnen de wijk geen speciale voorzieningen noodzakelijk zijn. Hieronder zijn de CBS 
gegevens voor de wijk weergegeven. 

0 - 15 jaar oud 

15 - 25 j aai oud 

25 - 45 jaar oud 

45 - 65 jaar oud 

65 jaar en ouder 

15-

3üïi—1 

!7ü 171 

3M 
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Bevolking Vogelbuurt Den Helder 

Aantal inwoners 1.985 48.370 

Man / vrouw 47,6»i / 52,15S 49,6?i / 50,3S 

Bevolkingsdichtheid 5.573 inwoners per km : 5.615 inwoners per km' 

Huishoudens 

Aantal huishoudens 885 23.025 

Gemiddelde gezinsgrootte 2,2 2.1 

Alleenstaanden 33» 37SÉ 

Paar zonder kinderen 29% 30?. 

Gezin met kinderen 36% 

Leeftijd 

- K -

15%-

Geboorte / sterfte (2007) 

Aantal geboortes 

Aantal sterftes 

25 (12 per 1.000) 

20 (10 per 1.000) 

480 (9 per 1.000) 

520 (10 per 1.000) 
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Inkomen 

Aantal inkomenontvangers 1.400 [71S) 34.600 (72%) 

Gem. besteedbaar ink. per ontvanger € 19.500 €17.140 

Gem. besteedbaar ink. algemeen €14.000 €12.581 

Lage inkomens 435 405 

Hoge inkomens 12% 14X 

Oppervlakte 

Oppervlakte totaal 0,36 k m J 38,87 km 2 

Land / water 100,0?; / 0,05 95,95 / 4,25 

Woningvoorraad 

Aantal woningen 885 22.915 

Gemiddelde wonïngwaarde (WOZ) € 148.000 € 149.000 

Motorvoertuigen 

Auto's totaal 705 18.975 

Auto's per huishouden 0,8 0,8 

Motoren totaal " 65 1.825 

Bron: CBS 
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1.3 Vigerend planologisch kader 
Het bestemmingsplan is een complete herziening van het bestemmingsplan Vogelbuurt 2003 die van 

toepassing zijn op het plangebied. 

De hieronder aangegeven afbeelding geeft een overzicht van de uitwerkings- en bestemmingsplannen 

die geheel of gedeeltelijk (wegens het deels liggen buiten het plangebied) komen te vervallen bij het 

van kracht worden van dit bestemmingsplan. De data van vaststelling en goedkeuring van deze 

plannen staan eveneens vermeld. 

1 

Hf 
P Q 
n 

X \ i 1 ! 5 r I • I' t • 

1 

-T 

r*1 

Nummer 

plan 
Naam plan Datum 

vaststelling 

28 Vogelbuurt 2003 08-09-2004 
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1.4 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op het relevante ruimtelijke beleid op nationaal, provinciaal, regionaal 

en gemeentelijk niveau. De omgevingsaspecten die voortvloeien uit het bestemmingsplan worden in 

hoofdstuk 3 beschreven. Hoofdstuk 4 bevat de ontwikkelvisie voor het gebied. De (juridische) 

toelichting bij de regels van het bestemmingsplan wordt in hoofdstuk 5 beschreven. In hoofdstuk 6 

wordt ingegaan op de economische uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan en in hoofdstuk 7 wordt 

het overleg dat in het kader van het bestemmingsplan is gevoerd met verschillende instanties uit één 

gezet. 
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2. Beleidskader 
Bij het toekennen van bestemmingen in het plangebied de Vogelbuurt is het van belang de 

doorwerking na te gaan van eerder vastgesteld ruimtelijk beleid van de overheid. Hierbij is een groot 

aantal beleidsstukken van de overheid van belang, zowel Europees, van het Rijk, de provincie, a!s de 

gemeente Den Helder. 

De doorwerking van het beleid van hogere overheden en van het wettelijk kader komt eveneens aan 

de orde bij de toets aan de omgevingsaspecten. Het bestemmingsplan moet voldoen aan de wettelijke 

vereisten van de Watertoets, archeologische wetgeving, externe veiligheid, de wetgeving ten aanzien 

van luchtkwaliteit, etc. 

2.1 E u r o p e e s b e l e i d 

2.1.1 Kaderrichtlijn Water 

De Kaderrichtlijn Water (KRW) heef tot doel landoppervlaktewater, overgangswater, kustwateren en 

grondwater te beschermen om: 

1. van water afhankelijke ecosystemen in stand te houden en te verbeteren; 

2. de beschikbaarheid van water veilig te stellen en het duurzaam gebruik te bevorderen; 

3. het aquatlsch milieu in stand te houden en te verbeteren door het voorkomen van verontreiniging; 

4. de gevolgen van overstroming en droogte te beperken. 

Deze kaderrichtlijn is onderdeel van het gemeentelijk beleid en daardoor ook van het ruimtelijk beleid. 

In dat verband speelt het Nationaal Bestuursakkoord Water, dat op 25 juni 2008 onder andere in 

verband met de implementatie van deze richtlijn is geactualiseerd. In dit akkoord zijn de inspanningen 

beschreven om de waterhuishouding tegen de achtergrond van de richtlijn en de nieuwe 

klimaatscenario's op orde te brengen en te houden. Dit geactualiseerde bestuursakkoord is 

uitgangspunt voor het ontwikkelen en uitvoeren van ruimtelijke plannen. 

De Kaderrichtlijn Water (KRW) moet er voor zorgen dat in 2015 het Europese oppervlakte en 

grondwater een 'goede toestand' heeft bereikt. Het Hoogheemraadschap heeft in zijn gebied gewerkt 

aan de uitwerking van de richtlijn. Dit gebeurde samen met alle overheden en in overleg met 

maatschappelijke organisaties. 
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2.1.2 Europese richtlijn over de beoordeling en het beheer van overstromingsrisico 

Deze richtlijn heeft tot doel een kader voor de beoordeling en het beheer van overstromingsrisico's 

vast te stellen, ten einde de negatieve gevolgen te beperken, die overstromingen in de Gemeenschap 

voor de gezondheid van de mens, het milieu, het cultureel erfgoed en de economische bedrijvigheid 

met zich brengen. Zie de nota Water in beeld 09 'Voortgangsrapportage over het waterbeheer in 

Nederland in het jaar 2008' {nota Water in Beeid). 

2.1.3 Europese Aanbeveling betreffende de uitvoering van een geïntegreerd beheer van 

kustgebieden 

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

1. bescherming van het kustmiüeu; 

2. erkenning van de bedreiging van kustgebieden; 

3. erkenning van de gevaren, die voortvloeien uit de stijging van de zeespiegel en de steeds 

frequentere en hevigere stormen; 

4. passende ecologisch verantwoorde maatregelen ter bescherming van kustgebieden 

alsmede van woongebieden en cultureel erfgoed langs de kust; 

5. duurzame economische mogelijkheden en werkgelegenheid; 

6. een functioneren maatschappelijk en cultureel systeem in de lokale gemeenschappen; 

7. voldoende voor het publiek toegankelijke gebieden voor zowel recreatie als voor esthetische 

doeleinden; 

8. het behouden en bevorderen van samenhang tussen afgelegen kustgemeenschappen; 

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

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

2.2.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2011) en Besluit algemene regels ruimtelijke 

ordening (Barro) 

Op 14 juni 2011 heeft het kabinet het ontwerp van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) 

aan de Tweede Kamer gestuurd met daarbij een ontwerp Algemene maatregel van bestuur (AMvB) 

Ruimte (Barro). 

In de structuurvisie is aangegeven dat het Rijk drie hoofddoelen heeft: 

a. Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de ruimtelijk-

economische structuur van Nederland; 

b. Het verbeteren, in standhouden en ruimtelijk zeker stellen van de bereikbaarheid waarbij de 

gebruiker voorop staat; 

c. Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en 

cultuurhistorische waarden behouden zijn. 

Uit deze drie hoofddoelen komen onderwerpen voort die van nationaal belang zijn. Structuurvisies 

hebben geen bindende werking voor andere overheden dan de overheid die de visie heeft 

vastgesteld. De nationale belangen uit de structuurvisie die juridische borging vragen, worden daarom 

geborgd in de AMvB Ruimte. Deze AMvB wordt aangeduid als het Besluit algemene regels ruimtelijke 

ordening (Barro). Deze AMvB is gericht op doorwerking van nationale belangen in gemeentelijke 

bestemmingsplannen en zorgt voor sturing en helderheid van deze belangen vooraf. Bij de 

inwerkingtreding van de SVIR en het Barro zullen de Nota Ruimte, de Realisatieparagraaf Nationaal 

Ruimtelijk Beleid en de Nota Mobiliteit komen te vervallen. 

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is op 22 november 2011 onder aanvaarding van een aantal 

moties door de Tweede Kamer aangenomen en deze is op 13 maart 2012 in werking getreden. Op 30 

december 2011 is het Barro in werking getreden. 

In het Barro zijn bepalingen opgenomen ten aanzien van: 

a. Rijksvaarwegen; 

b. Project Mainport ontwikkeling Rotterdam; 

c. Kustfundament; 

d. Grote rivieren; 

e. Waddenzee en waddengebied; 

f. Defensie; 

g. Hoofdwegen en hoofdspoorwegen; 

h. Elektriciteitsvoorziening; 
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i. Buisleidingen van nationaal belang voor vervoer van gevaarlijke stoffen; 

j . Ecologische hoofdstructuur; 

k. Primaire waterkeringen buiten het kustfundament; 

I. IJsselmeergebied (uitbreidingsruimte); 

m. Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde. 

Vertrouwen in medeoverheden is de basis voor het decentraliseren van beslissingsbevoegdheid. Om 

die reden bevat deze structuurvisie een beperkter aantal nationale belangen dan voorheen en bevat 

de AMvB Ruimte minder regels dan eerder was voorgenomen. Het Rijk gaat er vanuit dat de nationale 

ruimtelijke belangen die via wet- en regelgeving aan andere overheden opgedragen worden door hen 

goed worden behartigd. Waar de AMvB Ruimte bepalingen bevat aangaande gemeentelijke 

bestemmingsplannen gaat het Rijk er vanuit dat deze doorwerking krijgen. Het Rijk zal de 

bestemmingsplannen dan ook niet {tijdens de vaststellingsprocedure) toetsen op een correcte 

doorwerking van nationale ruimtelijke belangen. Wel zal het Rijk door middel van systeem- of 

themagerichte onderzoeken achteraf nagaan of bestemmingsplannen aan nationale wet- en 

regelgeving voldoen. 

In dit bestemmingsplan dient alleen rekening te worden gehouden met het onderwerpen 'Waddenzee 

en waddengebied' en Defensie. De overige onderwerpen zijn niet relevant met betrekking tot het 

plangebied. 
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Waddenzee en waddengebied 
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Ten aanzien van 'Waddenzee en waddengebied' is artikel 2.5.6 gezien de ligging van het plangebied 

binnen het waddengebied van belang voor dit bestemmingsplan. Daarin is geregeld dat op een 

bestemmingsplan dat betrekking heeft op het waddengebied, dat nieuw gebruik of nieuwe bebouwing 

dan wel een wijziging van bestaand gebruik of bestaande bebouwing mogelijk maakt en daardoor 

afzonderlijk of in combinatie met ander gebruik of andere bebouwing significante gevolgen kan 

hebben voor de landschappelijke of cultuurhistorische kwaliteiten, bedoeld in artikel 2.5.2, zijn de 

artikelen 2.5.4, 2.5.5 en 2.5.12 van het Barro van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 2.5.2 geeft aan dat als landschappelijke kwaliteiten van de Waddenzee aangemerkt worden de 

rust, weidsheid, open horizon en natuurlijkheid met inbegrip van de duisternis. 

Significante gevolgen voor de landschappelijke kwaliteiten zijn uitgesloten, omdat het 

bestemmingsplangebred van de Waddenzee is afgeschermd door de Visbuurt en het 

marinehaventerrein, het geen afwijkende maximale bouwhoogten toelaat en niet in bijzondere functies 

voorziet die een effect zouden kunnen hebben op de rust, weidsheid, open horizon en natuurlijkheid 

met inbegrip van de duisternis. 
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Artikel 2.5.2 geeft bovendien aan dat als cultuurhistorische kwaliteiten van de Waddenzee aangemerkt 

worden: 

1. de in de bodem aanwezige archeologische waarden, en 

2. de overige voor het gebied kenmerkende cultuurhistorische structuren en elementen, bestaande 

uit: 

a. historische scheepswrakken; 

b. verdronken en onderslibde nederzettingen en ontginningssporen, waaronder de dam 

Ameland-Holwerd; 

c. zeedijken en de daaraan verbonden historische sluizen, waaronder het ensemble 

Afsluitdijk; 

d. landaanwinningswerken; 

e. systeem van stuifdijken; 

f. systeem van historische vaar- en uitwateringsgeulen, en 

g. kapen. 

Artikel 2.5.12. (bebouwing in het waddengebied) geeft de volgende aanvullende bepalingen: 

1. Onverminderd wat elders in dit besluit is bepaald ter zake van bebouwing, stelt een 

bestemmingsplan dat betrekking heeft op het waddengebied, dat het oprichten van nieuwe 

bebouwing mogelijk maakt: 

a. in het stedelijk gebied: regels die ertoe strekken dat de maximaal toelaatbare 

bouwhoogten aansluiten bij de hoogte van de bestaande bebouwing, en 

b. buiten het stedelijk gebied: regels die ertoe strekken dat de maximaal toelaatbare 

bouwhoogten evenals de aard of de functie van nieuwe bebouwing passen bij de aard van 

het omringende landschap. 

2. Een bestemmingsplan voor zover het betrekking heeft op haven gerelateerde en stedelijke 

bebouwing in Den Helder, Harlingen, Delfzijl en de Eemshaven kan afwijken van het eerste lid, 

aanhef, en onder a, met dien verstande dat de nieuwe bebouwing blijft binnen de verticale 

bebouwingscontour. 

Omdat het plangebied van bestemmingsplan 'Vogelbuurt 2014' betrekking heeft op gronden die niet 

zijn aangewezen als Waddenzee' zijn significante gevolgen voor de cultuurhistorische kwaliteiten 

uitgesloten. Een noodzaak tot het uitvoeren van een beoordeling van de gevolgen voor de kwaliteiten 

op grond van artikel 2.5.4 van het Barro en een verbod zoals opgenomen in artikel 2.5.5 van het Barro 

zijn daarom niet aan de orde. Ten aanzien van het gestelde in artikel 2.5.12 kan gesteld worden dat 

het bestemmingsplan geen nieuwe bebouwing toelaat die afwijkt van elders binnen het plangebied 

voorkomende bouwhoogten. 
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Defensie (Art 2.6 Barro) 

Ten aanzien van 'Defensie' is van belang dat het plangebied is gelegen binnen het 

'obstakelbeheersgebied' van Vliegkamp De Kooy, evenals dat over het plangebied een radarzone is 

gelegen. 

Obstakelbeheersgebied tgv. militair luchthaventerrein 

In artikel 2.6.4, vierde lid van het Barro is geregeld dat de maximaal toelaatbare hoogte van objecten 

in, op of boven de grond in een obstakelbeheersgebied in overeenstemming moet zijn met artikel 16 

van het Besluit militaire luchthavens. 

Daarin is het volgende geregeld: 

1. De maximaal toelaatbare hoogte van objecten in, op of boven de grond, die op 25 juni 2004 niet 

in het obstakelbeheersgebied aanwezig waren is, in verband met de veiligheid van het 

luchthavenluchtverkeer, in overeenstemming met de volgens een in de Staatscourant bekend 

gemaakte mededeling van Onze Minister van kracht zijnde versie van de NATO Standardization 

Agreement nr. 3759 betreffende NATO Supplement to ICAO DOC 8168-OPS/611, Volume II, for 

the preparation of instrument approach and departure Procedures - AATCP-1(B). 

2. De maximaal toelaatbare hoogte van objecten in, op of boven de grond, die op 1 november 

2006 niet in het obstakelbeheersgebied aanwezig waren, is, in verband met de veiligheid van 

het landen van luchtvaartuigen met behulp van een instrument landingssysteem, in 

overeenstemming met de zoals blijkt uit een in de Staatscourant bekend gemaakte mededeling 

van Onze Minister van kracht zijnde versie van de ICAO EUR DOC 015. 

3. Het beeld van de op de luchthaven aanwezige radar mag niet worden verstoord als gevolg van 

de hoogte van objecten in, op of boven de grond. 

Zoals ook uit paragraaf 3.9 van deze plantoelichting blijkt is het voorliggende bestemmingsplan niet in 

strijd met deze bepalingen. 

Radarzones 

Artikel 2.6.9. Barro (militaire radarstations, beperkingen rondom een radarstation en beoordeling 

gevolgen van bouwwerken) 

Binnen het plangebied zijn geen zend- en ontvangstinstallaties aanwezig, wel ligt het plangebied 

binnen de radarzone van het radarstation in Wier. (zie ook paragraaf 3.9.2). 

Lid 2, van artikel 2.6.9 Barro stelt dat bij de eerstvolgende herziening van een bestemmingsplan dat 

betrekking heeft op een radarverstoringsgebied voor een radarstation, geen bestemmingen worden 

opgenomen die het oprichten van bouwwerken mogelijk maken die door hun hoogte onaanvaardbare 

gevolgen kunnen hebben voor de werking van de radar. 
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Lid 3 geeft weer dat bij regeling van Onze Minister, in overeenstemming met Onze Minister van 

Defensie, de maximale bouwhoogten binnen de radarverstoringsgebieden, bedoeld in artikel 2.6.2, 

negende lid, worden vastgesteld. 

Het bestemmingsplan betreft een conserverend plan, waarbinnen ten opzichte van het vorige plan 

geen nieuwe gebouwen worden mogelijk gemaakt. Binnen de regels zijn de bouwhoogten uit het 

vorige bestemmingsplan overgenomen. Gezien de maximale hoogte als gevolg van het 

radarverstoringsgebied in Wier (89 meter + NAP) en de maximaal toegestane hoogte in het 

bestemmingsplan levert het bestemmingsplan geen verstoring op aan de radar in Wier. 

2.2.2 Nationaal Waterplan 

Het Nationaal Waterplan is opgesteld op basis van de Waterwet. Het Nationaal Waterplan is op 

22 december 2009 in de Ministerraad vastgesteld en beschrijft de hoofdlijnen van het nationale 

waterbeleid. Op basis van de Wet ruimtelijke ordening heeft het Nationaal Waterplan voor de 

ruimtelijke aspecten de status van structuurvisie. Belangrijke onderdelen van het Nationaal Waterplan 

zijn het nieuwe beleid op het gebied van waterveiligheid, het beleid voor het Usselmeergebied, het 

Noordzeebeleid en de Stroomgebied beheerplannen op grond van de KRW. 

Bij de ontwikkeling van locaties in de stad wordt ernaar gestreefd dat de hoeveelheid groen en water 

per saldo toeneemt. Dit moet stedelijk gebied aantrekkelijk en leefbaar maken en houden. Bij de 

aanpak van de stedelijke wateropgave wordt rekening gehouden met verdergaande verstedelijking en 

klimaatverandering en zoveel mogelijk aangesloten bij de dynamiek van de stad. De combinatie van 

water en groen biedt volop kansen om het stedelijk watersysteem robuuster en klimaatbestendiger te 

maken. 

Het beleid van de bovenstaande nota is door vertaald naar het beleid van het Hoogheemraadschap. 

2.2.3 Derde Nota Waddenzee en Convenant Vaar recreatie Waddenzee 

Op 31 oktober 2006 heeft de Tweede Kamer ingestemd met de PKB Derde Nota Waddenzee, 

nadat het kabinet een zestal door de Tweede Kamer aangenomen moties had verwerkt. 

Deze moties betroffen de volgende onderwerpen: uitbreiding van waddenzeehavens (2), verdieping 

van vaargeulen (2), overgangen tussen zoet en zout water, ligplaatsen recreatievaart en 

hoogtebepaling nieuwe bebouwing aan de rand van de Waddenzee. Op 19 december 2006 heeft ook 

de Eerste Kamer ingestemd met deze PKB. De gepubliceerde nota geldt als deel 4 van de PKB 

waarmee het nieuwe rijksbeleid in werking treedt. De nota is gepubliceerd in de Staatscourant en ter 

visie gelegd vanaf 21 februari 2007. 

Sinds het van kracht worden van de Wet ruimtelijke ordening heeft de Derde Nota Waddenzee de 

werking van structuurvisie. Deze structuurvisie is gedetailleerder dan de SVIR{zie paragraaf 2.2.1) en 

bestrijkt een breder beleidsterrein dan alleen het ruimtelijke domein. Deze structuurvisie blijft daarom 

als uitwerking van de SVIR bestaan. 
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De structuurvisie geeft ten aanzien van het plangebied geen nadere bepalingen ten opzichte van de 

SVIR. 

2.2.4 Natuurbeschermingswet 

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 Habitathchtlijngebieden); 

- Beschermde Natuurmonumenten; 

- Wetlands. 

De gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998 biedt onder andere de juridische basis voor 

vergunningverlening. De wet bepaalt dat projecten die de kwaliteit van het habitats kunnen 

verslechteren of die een verstorend effect kunnen hebben op de soorten, niet mogen plaatsvinden 

zonder vergunning. Bij ruimtelijke ingrepen dient er altijd te worden nagegaan of er een vergunning 

nodig is op grond van de gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998. 

In het vergunningentraject speelt het voorzorgsbeginsel een belangrijke rol. Het voorzorgbeginsel 

houdt in dat alle aspecten die met een project samenhangen (zowel op zichzelf als in combinatie met 

andere projecten) en de instandhoudingsdoelstellingen in gevaar kan brengen, moeten worden 

onderzocht. Toestemming wordt alleen verleend als op basis van de beste wetenschappelijke kennis 

zekerheid kan worden verschaft dat het project de instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar 

brengt. 

2.2.5 Natura 2000 

De Europese Unie heeft zich ten doel gesteld uiterlijk in 2010 de achteruitgang van de biodiversiteit 

een halt toe te roepen. Zij doet dit onder meer door het realiseren van een netwerk van 

natuurgebieden: Natura 2000. De belangrijke Europese instrumenten om de doelstelling van Natura 

2000 te realiseren zijn de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Deze richtlijnen bepalen dat de lidstaten 

speciale gebieden aanwijzen, die geschikt zijn om het duurzaam voortbestaan van de meest 

bedreigde soorten en habitattypen te verzekeren. In en rondom de Natura 2000-gebieden zal rekening 

gehouden moeten worden met de voorwaarden voor het voortbestaan van die soorten en 

habitattypen. 

De bescherming van de 2000-gebieden loopt langs drie sporen: aanwijzing, beheerplan en 

vergunning. Dit is vastgelegd in de Natuurbeschermingswet 1998. In deze wet is Natura 2000 in de 

Nederlandse regelgeving verankerd. 

Eerst wordt voor elk gebied vastgelegd met welk doel het is aangemerkt als Natura 2000 gebied (de 

instandhoudings doelen) en wordt de exacte begrenzing vastgesteld. Dit gebeurt in de vorm van een 

aanwijzingsbesluit. Vervolgens wordt per gebied een beheerplan gemaakt, waarin staat beschreven 
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wat er nodig is om de natuurdoelen van dat gebied te halen. Daar hoort ook een beschrijving bij van 

wat wel en niet is toegestaan in het gebied. 

Voor beschermde Natura 2000-gebieden geldt dat er door projecten en handelingen geen 

verslechtering van de kwaliteit van de habitats of een verstorend effect op de soorten waarvoor het 

gebied is aangewezen mag optreden. De Natuurbeschermingswet kent een externe werking: zowel 

projecten en handelingen in als buiten een Natura 2000-gebied kunnen vergunningsplichtig zijn. Voor 

elk plan, project of handeling die mogelijke significante gevolgen heeft voor een Natura 2000-gebied 

moet een passende beoordeling worden gemaakt. Er is sprake van 'significante gevolgen' wanneer: 

'Een plan of project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van een gebied, 

moet worden beschouwd als een plan of project dat significante gevolgen kan hebben voor het 

gebied, wanneer het de instandhoudingsdoelstellingen daarvan in gevaar dreigt te brengen'. Ingrepen 

met mogelijke (negatief) significante gevolgen op de instandhoudingsdoelstellingen van het 

beschermde gebied zijn niet toegestaan, tenzij een vergunning kan worden verkregen. Aan het 

verlenen van een vergunning zijn voorwaarden verbonden, deze zijn vastgelegd in artikel 19d (en 

volgende) Nb-wet. 

Het bestemmingsplan Vogelbuurt 2014 is gelegen op een afstand van 1200 meter van de grens van 

het aangewezen Natura 2000 gebied 'Waddenzee'. De Natura 2000-gebieden betreffen Vogel richtlijn

en Habitatrichtlïjnengebied en de Beschermd Natuurmonument. Zowel op formeel aangewezen 

gebieden als op bij de Europese Commissie aangemelde gebieden zijn rechtsgevolgen van 

toepassing op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 (art. 19d e.v.) of de Habitatrichtlijn (artikel 

6, directe werking of richtlijnconforme toepassing). 

Aanwijzingsbesluit Natura 2000 

Op 26 februari 2009 heeft minister Verburg zeven gebieden in de Wadden definitief aangewezen als 

Natura 2000-gebied. Het gaat om de volgende gebieden: Waddenzee, Duinen en Lage Land Texel, 

Duinen Vlieland, Duinen Terschelling, Duinen Schiermonnikoog, Duinen Ameland en 

Noordzeekustzone. 
De begrenzing van de aanwijzing Waddenzee is hieronder weergegeven. 
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Beheerplan Natura 2000 Waddengebied 

Voor alle Natura 2000-gebieden moeten beheerplannen opgesteld worden. In een beheerplan wordt 

vastgelegd hoe en wanneer de natuurdoelen voor een gebied gehaald worden {behoud- of 

verbeterdoelen). Activiteiten in en rondom Natura 2000-gebieden (visserij, landbouw, recreatie, 

waterbeheer of zeifs het huidige natuurbeheer) die mogelijk negatieve effecten op de natuur(doelen) 

hebben, worden in het beheerplan hieraan getoetst. Zo mogelijk wordt dit gebruik vervolgens geregeld 

in het beheerplan. De provincie of het rijk is in principe verantwoordelijk voor het opstellen van 

beheerplannen. Het Rijk ( LNV, V&W of Defensie) stelt beheerplannen op voor Natura 2000-gebieden 

die worden beheerd door het Rijk (of onder verantwoordelijkheid vallen van het Rijk). Hierbij horen ook 

de Waddenzee. Een beheerplan moet worden vastgesteld binnen drie jaar nadat een gebied als 

Natura 2000-gebied is aangewezen. Het wordt voor maximaal zes jaar vastgesteld, daarna volgt een 

nieuw plan. Beheerplannen worden opgesteld in nauw overleg met eigenaren, gebruikers en andere 

betrokken overheden, in het bijzonder gemeenten, waterschappen en provincies. 

Het beheerplan Natura 2000 Waddengebied gaat over de zeven Natura 2000-gebieden: 

Noordzeekustzone, Waddenzee, Texel, Vlieland, Ameland, Terschelling en Schiermonnikoog. De 

bevoegde instanties, de ministeries van LNV (Dienst Landelijk Gebied), VSW (Rijkswaterstaat) en 

Defensie en de provincies Friesland, Groningen en Noord- Holland, zorgen samen voor één 

beheerplan. Voordeel is dat met één plan beter ingespeeld kan worden op de ecologische samenhang 

tussen de gebieden. Bovendien kan gelijktijdig worden gecommuniceerd over de gebieden. Elk 

deelgebied krijgt een duidelijk herkenbare plaats binnen het beheerplan. 

Externe werking 

Plannen, projecten of handelingen buiten het PKB-gebied, waarvan op grond van objectieve gegevens 

niet kan worden uitgesloten dat zij afzonderlijk of in combinatie met andere plannen, projecten of 

handelingen significante gevolgen hebben voor de, op grond van deze PKB, te beschermen en te 

behouden waarden en kenmerken van de Waddenzee, dienen aan de hoofddoelstelling van deze 

PKB te worden getoetst. 

Het bestemmingsplan Vogelbuurt 2014 betreft een conserverend plan en voorziet niet in nieuwe 

ontwikkelingen die van enige invloed kunnen zijn voor het op 1200 meter van het plangebied gelegen 

PKB-gebied. Schadelijke effecten ten gevolge van dit bestemmingsplan zijn dan ook uit te sluiten. 

Geconcludeerd wordt daarom dat het bestemmingsplan niet kan leiden tot significant negatieve 

effecten op de kwalificerende habitattypen en -soorten van de Natura 2000- gebieden. 
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2.3 Provinciaal beleid 

2.3.1 Inleiding 

Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening met de daarbij behorende Invoeringswet in 

werking getreden. De nieuwe wet voorziet in een nieuw stelsel van verantwoordelijkheidsverdeling 

tussen Rijk, provincies en gemeenten. Kortweg gezegd komt de stelselwijziging voor de provincies 

erop neer dat het streekplan ais beleidsdocument en het goedkeuringsvereiste voor gemeentelijke 

bestemmingsplannen zijn komen te vervallen. 

Voor het streekplan komt de provinciale structuurvisie in de plaats. Hierin legt de provincie haar 

ruimtelijke toekomstvisie vast en moet zij tevens aangeven hoe zij deze visie denkt te realiseren. De 

structuurvisie is uitsluitend zelfbindend. Voor de doorwerking van het in de structuurvisie vastgelegde 

beleid naar de gemeenten toe staan de provincie diverse juridische instrumenten ter beschikking, 

zoals een provinciale ruimtelijke verordening. 

2.3.2 Structuurvisie Noord-Holland 2040 en Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie 

In de Structuurvisie Noord-Holland 2040 is het provinciaal ruimtelijk beleid verwoord. In de 

bijbehorende Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie (PRVS) is dit naar regels vertaald. 

Het betreft regels over de inhoud van en de toelichting op bestemmingsplannen over onderwerpen in 

zowel het Jandeiijke als het bestaand bebouwd gebied van Noord-Holland waar een provinciaal belang 

mee gemoeid is. 

De PRVS is onderverdeeld naar een aantal hoofdstukken: 

Regels voor bestaand bebouwd gebied; 

Regels voorlandelijk gebied; 

De groene ruimte; 

De blauwe ruimte; 

Energie. 

Op de bij de structuurvisie en PRVS behorende kaarten staat aangegeven welke thema's waar van 

toepassing zijn. 

Voor het plangebied zijn de volgende thema's aan de orde: 

• Bestaand bebouwd gebied (BBG); 

Kleinschalige oplossingen voor duurzame energie; 
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Bestaand bebouwd Gebied (art 9 tm 11 PRVS) 

Het plangebied is gelegen binnen bestaand bebouwd gebied. De verordening geeft aan dat 

gemeenten bij de ruimtelijke invulling van gebieden binnen bestaand bebouwd gebied een grote mate 

van beleidsvrijheid hebben. Binnen het plangebied heeft de ruimteverdeling al plaatsgevonden. 

De bestaande woningen, bedrijven en bedrijfsactiviteiten zoals deze in het oude plan al mogelijk 

waren zijn overgenomen in het nieuwe bestemmingsplan. Ten aanzien van de bedrijven betreffen het 

voornamelijk bedrijven die een combinatie vormen van auto-, motoren-, brommerreparatie en 

onderhoudsbedrijven die ook deze voertuigen te koop aanbieden. Daarnaast zijn binnen de 

bestemming bedrijven een tweetal benzine vulpunten gevestigd. 

Kleinschalige oplossingen voor duurzame energie (art 33 PRVS) 

Gesteld wordt dat bestemmingsplannen voor woningbouw, renovatie, (herstructurering) 

bedrijventerreinen, kantoorlocaties en glastuinbouw dienen te beschrijven op welke wijze invulling 

wordt gegeven aan energiebesparing en inzet van duurzame energiebesparing en inzet van duurzame 

energie, waaronder mede wordt verstaan het gebruik van restwarmte, warmte- en koudeopslag en 

aardwarmte, zonne-energie en biomassa. 

Het bestemmingsplan betreft een conserverend bestemmingsplan waarbij in paragraaf 3.11 wordt 

aangegeven hoe met duurzaamheid voor eventuele nieuw bouw dient te worden omgegaan. 

Het bestemmingsplan is daarom in overeenstemming met de PRVS. 
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2.4 Regionaal beleid 

2.4.1 Regionaal onderzoek woningmarkt (januari 2009) 

In 2006 stelden de negen gemeenten in de regio Kop van Noord-Holland hun Regionale Woonvisie 

vast. Daarin is onder meer vastgelegd dat zij gezamenlijk een woningmarktonderzoek uitvoeren. Door 

allerlei maatschappelijke ontwikkelingen is de woningmarkt immers continu in beweging en een 

periodieke herijking van de basis onder de woonvisie is daarom van belang. 

Het onderzoek bestaat uit één regiorapportage, met daarin de onderzoeksuitkomsten voor de hele 

regio en voor elke gemeente een eigen rapportage (negen in totaal), met daarin specifieke 

gemeentelijke uitkomsten. 

In de gemeente Den Helder is het verwachte aantal opleveringen tussen 2008 en 2018 duidelijk groter 

dan de eigen huishoudensontwikkeling. Dit verschil is mogelijk op te lossen door enkele plannen ie 

temporiseren. In Den Helder gaat het vooral om vele kleinere plannen. 

Afgaande op de marktopgaven lijkt een programma met vrijwel uitsluitend nultredenwoningen 

passend. De praktijk leert, dat andere afwegingen evengoed belangrijk zijn: 

De analyse gaat uit van een ideaalbeeld, terwijl massale doorstroming vanuit 

eengezinskoopwoningen naar nultredenwoningen niet haalbaar is. Een gemixt programma is 

hoe dan ook noodzakelijk, omdat de ideale doorstroming niet zal plaatsvinden als gevolg van 

de huidige woningvoorraadsamenstelling. 

Niet op elke locatie zijn nultredenwoningen passend. Behalve inhoudelijke overwegingen zijn 

ruimtelijke, procedurele, financiële en andere overwegingen ook belangrijk. 

Gemeenten die ondanks deze kanttekeningen een substantieel aandeel nultredenwoningen 

weten te realiseren, spelen echter wel het meest in op de marktvraag. Met die optiek 

benaderen we de bekende plannen van de gemeente. 

Uit de vraag-aanbod-balans blijkt een grote vraag naar nultredenwoningen, huur en koop. Op een 

behoefte aan bijna 900 nultredenhuurwoningen is er bovendien ruim de helft in combinatie met zorg 

op afroep ('verzorgd wonen'). Verzorgd wonen, bestaat uit nultreden(huur)woningen, aangevuld met 

24-uurs beschikbaarheid van zorg in de directe nabijheid, vaak geleverd vanuit een woonzorgzone. 

De opgave is niet alleen met nieuwbouw op te lossen. Strategieën zijn: 

Nieuwbouw van nultredenwoningen, al dan niet in een woonzorgzone. 

Aanpassing van huurwoningen tot nultredenwoningen, indien mogelijk vooral in 

woonzorgzones om zo in de vraag naar verzorgd wonen te voldoen. 

Opwaarderen van gebieden tot woonzorgzones, waarbij in bestaande woningen zorg op 

afroep geleverd kan worden (mogelijk in combinatie met woningaanpassing). 
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2.4.3 Regionaal Actieprogramma wonen 

In de Regionale Actieprogramma's (RAP's) maken regio's en provincie afspraken over de gewenste 

woningbouwproductie. 

Op 27 september 2010 hebben Provinciale Staten van Noord-Holland de Provinciale Woonvisie 'Goed 

Wonen in Noord-Holland 2010-2020' vastgesteld. In deze visie staat als doelstelling: 'In 2020 

beschikken de inwoners van Noord-Holland over voldoende woningen met een passende kwaliteit en 

in een aantrekkelijk woonmilieu'. De Regionale Actieprogramma's (RAP's) zijn het instrument om dit 

doel te bereiken. 

Hoofddoel van het RAP is, dat gemeenten binnen een regio met elkaar afspraken maken over 'wie 

bouwt wat (woningtype), waar (op welke locatie), wanneer (in welke periode), in welke mate (het 

aantal) en voor welke doelgroep (de uiteindelijke gegadigden)'. In plaats van zelf te bepalen wat er 

zoal aan woningen binnen de gemeente gebouwd wordt, moeten gemeenten in het vervolg komen tot 

regionale woningbouwprog ram mering, waarbij op regionaal niveau de afstemming tussen vraag en 

aanbod centraal staat. Een aantal trends maakt een regionale afstemming in woningbouw essentieel: 

demografische veranderingen, de trek naar de stad vanuit omliggende gebieden en zeker ook de 

effecten van de huidige economische crisis op de woningmarkt. 

Het RAP biedt: 

woningvraag en -aanbod in de regio (en per gemeente afzonderlijk) tot 2020; 

daarvan afgeleide reële woningbouwplanning tot 2015 en -iets globaler- 2020; 

regionale productieafspraken over ontwikkeling van locaties, gewenste kwantiteiten en 

kwaliteiten en nadere fasering. 

Enkele conclusies uit het RAP zijn: 

- De geplande productie van ruim 5.700 woningen tot 2020 sluit redelijk goed aan bij de verwachte 

bevolkingsontwikkeling in de regio. De ontwikkeling van het aantal huishoudens neemt toe met 3.940 

tot 2020, en bij een geaccepteerde overcapaciteit van 30% zou een geplande productie van ca. 5.125 

passend zijn. Daarnaast moet rekening worden gehouden met een vervangingsopgave van 360 

woningen (volgens Socrates in opdracht van provincie). De opgave in totaal komt daarmee dus op 

5.485 woningen. 

- Na 2020 staan ruim 5.000 woningen gepland. De bevolking neemt echter, volgens de provinciale 

prognoses, toe met 6.000 huishoudens tot 2030/2040 en daalt daarna weer. Op voorhand tekenen 

zich hier dus geen grote fricties af. In de volgende RAP-periode moet hiervoor voldoende aandacht 

zijn. 

De regio Kop functioneert echter maar beperkt als één woningmarkt; er zijn verschillende lokale 

subwoningmarktregio's. De woonmilieus van de polders, het oude land, Schagen en Den Helder zijn 

zeer verschillende woningmarktgebieden. Daarom is tevens per gemeente bezien hoe 

woningbouwvraag en -planning zich tot elkaar verhouden. Er wordt in Den Helder uitgegaan van een 

woningbouwproductie van 800 woningen tot 2020. Uit het RAP blijkt dat dit een overplanning is. 
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In beginsel zorgt elke gemeente ervoor niet meer woningen in voorbereiding te hebben, dan de eigen 

lokale behoefte vraagt (conform provinciale prognose 2010 m.u.v. Texel en Den Heider). Een 

overplanning van 30% is hierbij geaccepteerd en geeft meteen de noodzakelijke speelruimte aan. Als 

een gemeente toch meer bouwambitie ten toon spreidt, is dit per definitie discussieonderwerp in het 

Regionaal portefeuillehoudersoverleg ROVEZ kop van Noord-Holland. 

In het kader van de RAP is met de gemeente Den Helder is afgesproken dat tot 2020 zonder 

regiodiscussie ca. 800 woningen in voorbereiding kunnen worden genomen en worden gebouwd. 

Wanneer dit aantal is gebouwd en in de markt is weggezet, mag Den Helder er nog maximaal 150 

woningen bijbouwen. 

Het plangebied betreft een conserverend plan, nieuwbouw van woningen vind in principe alleen plaats 

indien een woningen eerst gesloopt wordt. Ook zijn de bouwblokken voorzien van een aanduiding met 

de maximale woningaantallen. Van een toename van woningen zal dan ook geen sprake zijn. 
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2.5 Gemeentelijk beleid 

2.5.1 Structuurvisie Den Helder 2025 (2012) 

In de Strategische Visie 2020 is de Structuurvisie ais één van de overkoepelende beleidskaders 

aangekondigd. De Structuurvisie Den Helder 2025 vertaalt de Strategische Visie in een ruimtelijk 

beleidskader. Met de Structuurvisie wordt beoogd om sturing te geven aan en samenhang aan te 

brengen in de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen binnen Den Helder in de periode tot 2025. 

Ruimtelijke ingrepen en voorwaarden die nodig zijn om de strategische doelen te bereiken worden 

benoemd. De Siructuurvisie geeft daarmee de hoofdlijnen van het toekomstig ruimtelijk beleid voor de 

gemeente Den Helder aan. 

Voor wat betreft woningbouw wordt in de Structuurvisie aangegeven dat het woningaanbod moet 

passen bij de veranderende vraag. Mensen die in Den Helder (willen) wonen, moeten een huis 

kunnen vinden dat past bij hun omstandigheden en woonwensen. Dit betekent dat er bij 

herstructurering en nieuwbouw uitgegaan moet worden van bouwen naar behoefte, niet om zoveel 

mogelijk te bouwen, maar om de juiste kwaliteit woningen in de juiste omvang te kunnen bieden voor 

de doelgroepen die daarom vragen. 

Verder wordt aangegeven dat het uitgangspunt bij het aantrekkelijk en gezond maken van de stad 

bestaat uit verdichting van bestaand stedelijk gebied. 

Dit bestemmingsplan voorziet niet in een nieuwe visie voor het plangebied. Wel kan op grond van dit 

bestemmingsplan een aantal openstaande bedrijfskavels langs het spoor concreet ingevuld worden 

wat in overeenstemming is met het uitgangspunt verdichting van het bestaande stedelijk gebied. 

2.5.2 Strategische Visie 2020 

De strategische visie 2020 is op 21 mei 2007 door de gemeenteraad vastgesteld. Den Helder wil haar 

positie in de regio hernemen door er voor te zorgen dat inwoners en bedrijven graag in Den Helder 

blijven en nieuwe inwoners en bedrijven zich in Den Helder willen vestigen. Het is noodzakelijk dat er 

weer vitaliteit de stad wordt binnengebracht. Om dit te realiseren is het van groot belang om de 

woningproductie, onder andere in het stadshart, ai op de korte termijn te vergroten voor het midden en 

hogere segment om de balans op de woningmarkt terug te brengen. Om te voorkomen dat de 

geplande woningbouw in Julianadorp een beweging naar het zuiden op gang brengt, moet het 

stadshart van Den Helder weer aantrekkelijk worden met een goed voorzieningenniveau met kwaliteit 

en diversiteit. Tegelijkertijd moet de economie een flinke impuls krijgen en de werkeloosheid 

teruggedrongen worden. De sterke kanten van Den Helder als de zee, strand en duinen, rust en 

ruimte en het waardevolle (maritiem) cultuur historisch erfgoed worden gekoesterd. Om de stad goed 

bereikbaar te houden, moet de (hoofd)infrastructuur passen bij de geplande woningbouwproductie en 

bij de economische ontwikkeling. Om dit te bereiken zijn zes doelen opgesteld; 
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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, woonmiiieus 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) 

cultuurhistorisch 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. 

Het bestemmingsplan Vogelbuurt 2014 is een conserverend plan, waarbinnen een verscheidenheid 

aan scholen is gevestigd. Daarnaast is de zuidkant van het plangebied gelegen tegen de Linie die 

deel uitmaakt van het de Stelling van Den Helder, een van de belangrijkste cultuurhistorische werken 

binnen deze gemeente. 

2.5.3 Nota Wonen Den Helder 2010 - 2015 
Minder kwantiteit, meer kwaliteit 

Bij het in de Nota Wonen Den Helder 2010-2015 vastgelegd toekomstige woonbeleid is rekening 

gehouden met de Strategische Visie Den Helder 2020. Dit beleidsdocument werd vastgesteld in 2007. 

In de Strategische Visie Den Helder 2020 is de gewenste ontwikkeling van Den Helder vastgelegd. De 

visie is richtinggevend voor alle uit te werken beleidskaders, dus ook voor het woonbeleid. In de 

Strategische Visie kent de gemeente een groot belang toe aan het wonen. Den Helder moet een 

woningaanbod bieden, dat passend is bij een centrumgemeente en dat meer dan voldoende kwaliteit 

biedt. De visie legt de prioriteit bij de ontwikkeling van drie gebieden: Stadshart, Willemsoord en 

Haven. 

Tot de vaststelling van deze Nota Wonen Den Helder 2010-2015 op 6 september 2010 was het beleid 

voor het wonen in de gemeente Den Helder vastgelegd in de op 10 december 2003 door de 

gemeenteraad vastgestelde Nota Wonen Den Helder 2003. Regionaal werd afgesproken met het 
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actualiseren van de gemeentelijke woonvisies te wachten tot na het verkrijgen van de resultaten van 

het Regionaal Woningmarktonderzoek Kop van Noord-Holland en het door de regiogemeenten 

gevraagde lokale woningmarktonderzoek. Het onderzoeksrapport verscheen op 9 januari 2009. 

De resultaten van het Regionaal Woningmarktonderzoek Kop van Noord-Holland en het 

Woningmarktonderzoek Den Helder van 9 januari 2009 verschillen zodanig met het beleidskader van 

de Nota Wonen Den Helder 2003, dat gesproken kan worden van een totaal nieuwe uitgangssituatie 

om woonbeleid op te maken. De in het onderzoeksrapport van 9 januari 2009 vastgestelde 

woningbehoefte staat op onderdelen zelfs haaks op de in de Nota Wonen Den Helder 2003 

vastgestelde woningbehoefte. Rode draad in de onderzoeksresultaten is het grote tekort aan 

nultredenwoningen in deze gemeente en overigens ook in de regio, zowel in de huur- als koopsector. 

Tevens blijkt de tijdens de afgelopen jaren gestelde woningbouwambitie in zijn algemeenheid te hoog 

ten opzichte van de huidige vraag. Het is daarom van belang dat op elke daarvoor in aanmerking 

komende locatie naar behoefte wordt gebouwd. Per locatie dient onderzocht te worden, of het 

wenselijk of mogelijk zelfs noodzakelijk is om daar de temporisering van de woningbouwopgave door 

te voeren. Bij het maken van nieuwe keuzes met betrekking tot de gewenste temporisering van de 

woningbouwopgave ten opzichte van die in de Nota Wonen Den Helder zijn geschetst, zijn de 

doelstellingen uit de Strategische Visie Den Helder 2020 leidend. In elke wijk zuilen wij bij het 

realiseren van de woningbouwopgave met nadruk inspelen op de grote vraag naar 

nultredenwoningen. 

Bij de opzet van deze Nota Wonen Den Helder is ervoor gekozen om hierin uitsluitend het kader van 

het woonbeleid voor de eerstkomende jaren aan te geven. Vooral door het dynamische karakter van 

de woningmarkt is het niet wenselijk om het woningbouwprogramma in de nota op te nemen. Gekozen 

wordt voor een jaarlijkse rapportage aan de raad over de stand van zaken met betrekking tot het 

uitvoeringsprogramma. 

Overigens gaan als gevolg van landelijk beoogd beleid de regionale woonvisies meer en meer een 

leidende positie innemen ten opzichte van de gemeentelijke woonvisies en is het de bedoeling om de 

gemeentelijke woonvisies uiteindelijk als lokale paragraaf op te nemen in de regionale woonvisies. 

Ontwikkelingen in het kader van gemeentelijke herindeling dragen ook bij tot regionale clustering van 

de lokale woonvisies. 

Gekeken naar het plangebied kan gesteld wordt dat we meer gaan inzetten op kwaliteit dan op 

kwantiteit omdat het plangebied geen ontwikkellocaties kent. Door het inzetten om kwaliteit van de 

leefomgeving wordt bereikt dat in de vogelbuurt een goed leefklimaat ontstaat wat bijdraagt aan een 

buurt waar het prettig wonen is. 
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2.5.4 Kadernota detailhandel + evaluatienota kadernota detailhandel {2011) 

De Kadernota detailhandel, Naar kwaliteit en dynamiek is op 17 september 2007 door de raad 

vastgesteld. Als speerpunt van beleid dient de positie van het winkelaanbod van Den Helder op het 

gebied van toevloeiing van buiten de Gemeente Den Helder versterkt te worden. De kwaliteit 

en aantrekkelijkheid van de binnenstad, Willemsoord en het Ravelijncenter verdient de 

nodige aandacht. 

In de Helderse detailhandelsstructuur gaat het om het zoeken naar versterking en evenwicht. 

Versterking is nodig om de kwaliteit van winkelgebieden waar mogelijk te verbeteren. Dit geldt niet 

alleen voor de binnenstad - die duidelijk een impuls nodig heeft - maar ook voor de 

winkelvoorzieningen in de buurten/wijken en het Ravelijncenter. Tevens moet sprake zijn van een 

winkelstructuur waarin dynamiek voldoende kan worden opgevangen en wensen van ondernemingen 

kunnen worden gehonoreerd. Dit speelt in het bijzonder op het punt van schaalvergroting. Een 

succesvolle locatiekeuze en vestigingsstrategie van de detailhandel zijn nodig om te komen tot een 

evenwichtige, hoogwaardige en duurzame detailhandelsstructuur. Dit versterkt de regionale functie 

van Den Helder. 

De gemeenteraad heeft op 21 november 2011 de notitie 'Nieuwe kansen, nieuwe tijden evaluatie 

Kadernota detailhandel 2007' vastgesteld. Deze evaluatienota was nodig omdat er nogal wat 

veranderd is sinds het opstellen van het huidige beleid in 2007. De opkomst van internetwinkeien en 

de verslechterende marktomstandigheden zijn van grote invloed op kwaliteit en omvang van het 

winkel bestand. Vooral het stadscentrum heeft inmiddels te maken met flinke leegstand. Uit de 

evaluatie van de Kadernota Detailhandel 2007 blijkt dat de doelstellingen deels al zijn gerealiseerd, 

vooral waar het gaat om de vernieuwing van de winkelcentra in Nieuw Den Helder, De Schooten en 

Julianadorp. Ook het Ravelijncenter heeft zich ontwikkeld tot een goed centrum voor de grootschalige 

detailhandel. Meest urgente aandachtspunt voor de komende jaren is nu de kwaliteitsimpuls voor de 

binnenstad. Diverse maatregelen moeten de aantrekkelijkheid van het winkelcentrum vergroten. Inzet 

is een meer compacte binnenstad, met meer aandacht voor 'funshopping'. Hiervoor zullen nieuwe 

projecten gerealiseerd worden voor winkelen, horeca en dienstverlening door gemeente, Zeestad en 

ondernemers. Dit mag echter niet leiden tot een toename van het totale winkelbestand, want daarvoor 

is geen ruimte in de markt. 

Ten aanzien van het plangebied wordt gesteld dat binnen het plangebied een solitaire supermarkt {de 

Albert Hein) aan de Meeuwenstraat aanwezig is. Deze supermarkt heeft in de eerste plaats een 

wijkfunctie, maar heeft ook enige toevloeiing van centrum bezoekers gezien zijn gunstige ligging. 

Parkeren is op de piekmomenten krap. In het bestemmingsplan is de supermarkt vervat in de enige 

kavel met de bestemming Detailhandel. Op de kavel is ook de aanduiding supermarkt opgenomen die 

één supermarkt mogelijk maakt. 
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Detailhandel binnen de bedrijvenbestemming is afgezien van ondergeschikte detailhandel niet 

mogelijk en wenselijk. 

Samengevat kan worden gesteld dat het bestemmingsplan conserverend is opgesteld en dat de 

vergunde activiteiten zijn vastgelegd en bevroren en het plan voorziet niet in uitbreiding van mogelijke 

bewinkeling binnen het gebied. 

2.5.5 Waterplan 

Voor dit bestemmingsplan is het beleid van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zoals 

omschreven in de nota's Waterbeheersplan 3, Beheersplan Waterkeringen 2006-2010, de keur 2006, 

en de beleidsregels Keurontheffingen 2007 van belang. 

In het in februari 2005 opgestelde Waterplan Den Helder 'Waterbreed' geven de gemeente en het 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier invulling aan de Vierde Nota Waterhuishouding en de 

Nota Ruimte. Het Waterplan helpt bij het inzichtelijk maken van de gemeentelijke wateropgave, die 

nodig is om overlast en watertekort op te lossen en bij de optimalisatie van het eigen watersysteem. 

Het Waterplan neemt het provinciale Waterhuishoudingsplan (WHP II), het waterbeheersplan van de 

waterschappen (WBP II) en de gemeentelijke bestemmingsplannen als vertrekpunt. Het Waterpfan is 

het gemeentelijke waterbeleid en bevat de kadees voor het opstellen van waterparagrafen in 

bestemmingsplannen. i 

Het doel van het Waterplan 'Waterbreed' is het realiseren van een veilig, ecologisch gezond 

watersysteem met een hoge belevingswaarde. In dit pian staan voor de jaren 2005-2015 gerichte 

maatregelen waarmee dit kan worden bereikt. Water speelt een belangrijke rol in de gemeente Den 

Helder. De duinen, de binnenduinrand, de poldergebieden, de stad en de ligging aan zee maken Den 

Heider een interessant gebied waar water een belangrijk onderdeel is van de ruimtelijke inrichting. 

Het scheiden van het watersysteem is één van de kernopgaven om een duurzaam watersysteem te 

bereiken: 

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 Heisdeur aan- en afslaat is dit 

merkbaar in de waterstanden van Den Helder. 

In de huidige situatie wordt de waterkwaliteit vooral 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. Vooral de forse doorspoeling met polderwater 

heeft een negatief effect op de waterkwaliteit in Den Helder. In het noordelijk deel van Binnen de Linie 
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is de invloed van brak kwelwater zichtbaar in de waterkwaliteitsmetingen. Dit biedt lokaal kansen voor 

de ontwikkeling van uniek zoutminnende natuur. 

De N250 komt langs het Helders Kanaal Den Helder binnen. Langs de kades is altijd veel 

bedrijvigheid van boten. De Linie en de forten Erfprins, Dirksz Admiraal en West- en Oostoever 

vormen samen de Stelling van Den Helder. De Stelling is momenteel niet goed herkenbaar door de 

overvloedige begroeiing. Bovendien zijn er verschillende barrières in de Liniegracht die de doorvaart 

van boten verhinderen. 

Streefbeeld 

Den Helder Binnen de Linie waartoe de Vogelbuurt ook behoort, is vanouds een stad aan en omringd 

door water. Er zijn veel cultuurhistorische waarden, zoals de kades, de Linie en de forten. In de 

lopende projecten Stadshart en Stelling Den Helder wordt er naar gestreefd deze cultuurhistorische 

waarden te versterken. Water in de stad kan daarbij een belangrijke bijdrage leveren aan het gezicht. 

Momenteel is dat op veel plaatsen nog niet zo, of kan dat beter. Water mag meer gezien worden, en 

gekoppeld worden aan de belevingswaarde van de stad. 

De Stelling: goed herkenbaar 

De Stelling van Den Helder is een belangrijk cultuurhistorisch monument met een hoge 

belevingswaarde. Een groot deel van de 

Stelling wordt gevormd door water. De contouren van de Stelling moeten goed zichtbaar en 

herkenbaar zijn. Hetzelfde geldt 

voor de grachten. De oevers rond de forten moeten er strak uitzien. De waterlopen langs de Linie 

kunnen wat spannender worden ingericht, bijvoorbeeld met een natuurvriendelijke inrichting, hier en 

daar een bossages, en doorkijkjes door rietkragen. 

De maatregelen van Waterbreed die van belang zijn voor het bestemmingsplan Vogelbuurt 2014 zijn 

beschreven in de waterparagraaf. 

2.5.6 Parkeervisie Den Helder Hoofdlijnen van het parkeerbeleid 

De parkeervisie heeft betrekking op de stad Den Helder. Het centrale thema binnen de parkeervisie is 

het parkeren in het centrum en omliggende wijken. 

De parkeerproblematiek in de wijken van Den Helder buiten het centrum is over het algemeen niet van 

dien aard dat zware parkeer regulerende maatregelen zoals betaald parkeren of vergunning-parkeren 

noodzakelijk zijn. Wel moet geconstateerd worden dat bepaalde wijken/buurten hun eigen 

parkeerperikelen kennen. In de Nota Bouwen en Parkeren zijn de uitgangspunten voor het parkeren in 

de Den Helder en daarmee het plangebied verder uitgekristalliseerd. 
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2.5.7 Nota Bouwen en parkeren 2011-2016 

De Nota Bouwen en Parkeren is vastgesteld op 26 april 2011. Hierin zijn de parkeernormen voor de 

periode 2011-2016 opgenomen. De Vogelbuurt ligt in de zone 'schil'. Als basis voor vast te stellen 

parkeernormen is gebruik gemaakt van de door het CROW uitgegeven richtlijnen die in publicatie 

nummer 182 (3e uitgave) zijn vastgelegd. Hierin zijn de kencijfers opgenomen die functioneren als een 

hulpmiddel bij het bepalen van de parkeervraag van een bepaalde voorziening. De parkeerkencijfers 

zijn gerelateerd aan een aantal factoren: 

1. stedelijkheidsgraad: Het CBS heeft de stedelijkheidsgraad van Den Helder vastgesteld op 'sterk 

stedelijk'; 

2. locatie van de voorziening in de gemeente; De Vogelbuurt ligt in de zone 'schil'; 

3. type/soort voorziening: In publicatie nummer 182 zijn alle soorten voorzieningen gegroepeerd tot 

54 typeringen. De door het CROW gemaakte type indeling wordt in de Nota vrijwel geheel 

overgenomen. Uitzondering daarop vormen de woningen, waarvoor meer concrete criteria zijn 

geformuleerd; 

4. rekeneenheid voor het aantal benodigde parkeerplaatsen: bij woningen wordt gekeken naar het 

aantal woningen dat wordt gerealiseerd, bij winkels en bedrijven wordt gemeten aan de hand 

van het aantal vierkante meters bruto vloeroppervlak (bvo). 

Uitgangspunt is dat de parkeerplaatsen op eigen terrein worden aangelegd. Het streven is zoveel 

mogelijk dubbel gebruik van parkeerplaatsen. In principe worden in bestemmingsplannen 

parkeernormen opgenomen. Bouwplannen die passen binnen het bestemmingsplan moeten voldoen 

aan deze parkeernormen. De parkeernormen zijn dan ook in dit bestemmingsplan opgenomen. Van 

de normen kan worden afgeweken indien op een andere wijze wordt voorzien in de parkeerbehoefte. 

Eerst als het om aantoonbare redenen niet mogelijk is om zelf in de parkeerbehoefte te voorzien, zou 

bekeken kunnen worden of vrijstelling van de parkeernorm onder voorwaarden aanvaardbaar is. 

Ondanks dat de ruimtelijke dynamiek in het plangebied (zeer) laag is, dienen bij mogelijke toekomstige 

ontwikkelingen de uitgangspunten uit de Nota Bouwen en Parkeren (en de verwerking daarvan in de 

regels van dit plan) gehanteerd te worden. Gesteld wordt dat het parkeren uitvoering van het 

bestemmingsplan niet in de weg staat. 

2.5.8 Nota cultuurhistorische waarden 

Met de nota Cultuurhistorische Waarden Den Helder wil de gemeente bijdragen aan een verbetering 

van de ruimtelijke kwaliteit in Den Helder. Dit wordt bereikt door cultuurhistorisch erfgoed te 

beschermen, te onderhouden en te ontwikkelen. De doelstellingen van de nota zijn: 

1. Cultuurhistorische waarden in Den Helder inventariseren en documenteren 

2. cultuurhistorische waarden behouden, ontwikkelen of versterken 

3. bewustwording over cultuurhistorie vergroten. 
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Het zorgvuldig omgaan met de cultuurhistorie uit zich ook in het voorkomen van aantasting door sloop 

of herbestemming van historisch waardevolle gebouwen of terreinen. 

De nota cultuurhistorische waarden is verwerkt in hoofdstuk 3.10 van deze toelichting. 
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2.5.9 Kadernota cultuur 

In de kadernota cultuur Den Helder: Horen, zien en ... beleven van september 2007 staat het 

cultuurbeleid beschreven. De gemeente wil de volgende maatschappelijk effecten bereiken: 

1. Participatie: Een optimale participatie aan kunst en cultuur, zowel actief: het zelf beoefenen, als 

passief: het kennis nemen en bezoeken van activiteiten. 

2. Zichtbaarheid: Den Helder maakt zijn kunst en cultuur zichtbaar en hoorbaar. 

3. Aantrekkingskracht: Den Helder vergroot zijn aantrekkelijkheid als woon- en werkstad en 

toeristenstad met voorzieningen op het gebied van kunst en cultuur. 

Binnen het plangebied aan de Kemphaanstraat het buurthuis de Overzet gevestigd het culturele 

centrum binnen de wijk. Dit wijkcentrum is gericht op de bewoners van de Vogelbuurt. Daarnaast is 

tegen het sportpark Marina de fotoclub gehuisvest. 
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3. Omgevingsaspecten 

3.1 Inleiding 

Het ruimtelijk beleid en milieubeleid hebben raakvlakken. Kwaliteiten, waarden en functies hangen 

samen met het fysieke milieu (bodem, water, lucht). Het milieu stelt enerzijds randvoorwaarden aan de 

ruimtelijke ordening. De milieukwaliteit kan anderzijds verbeterd worden door ruimtelijke ordening. In 

de volgende paragrafen komen de relevante omgevingsaspecten aan bod. 

3.2 Geluid 

In de Wet geluidhinder (Wgh) is vastgelegd dat de gemeente bij de vaststelling van een nieuw 

bestemmingsplan de grenswaarden voor omgevingslawaai uit de Wgh in acht moet nemen. Een 

akoestisch onderzoek geeft inzicht in de geluidbelasting van (nieuwe) woningen en andere geluid

gevoelige gebouwen voor onderwijs of gezondheidszorg. 

Voor dit plangebied is weg- en railverkeersiawaai op woningen relevant. 

In het plangebied liggen de zones van de gezoneerde industrieterreinen Haven Den Helder en 

Westoever. Aangezien de betreffende geluidniveaus (de 50 dB(A)-contouren) niet relevant zijn op de 

betrokken woningen, is de bijdrage industrielawaai op de totale geluidbelasting te verwaarlozen. 

Daarom is het aspect industrielawaai buiten beschouwing gelaten. 

Het betreft een consoliderend bestemmingsplan. Er zijn op korte termijn geen nieuwe geluidgevoelige 

ontwikkelingen te verwachten. Verbouw of uitbreiding van woningen wordt niet gezien als een nieuwe 

situatie, en valt dus niet onder toetsing aan de grenswaarden Wet geluidhinder voor nieuwbouw. 

Wegverkeerslawaai 

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: 

o Fazantenstraat (gedeeltelijk) 

o Kievitstraat; 

o Ruyghweg; 

o Schootenweg; 

De overige wegen binnen het plangebied zijn akoestisch niet relevant dan wel 30 km wegen in 

overeenstemming met artikel 74. lid 2, sub b Wgh en hebben daardoor geen zone. 

Uit berekeningen blijkt dat voor de bestaande geluidgevoelige bebouwing (woningen) de 

geluidsniveaus vanwege langsrijdend verkeer liggen tussen de 48 (de voorkeursgrenswaarde Wgh) 
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en 63 dB L d B I 1. Voor deze woningen heeft de overschrijding van de voorkeursgrenswaarde geen 

gevolgen. 

Gezien het karakter van de doorgaande wegen zijn dit gebruikelijke waarden. De toekomstige 

verkeerssituatie zal niet ingrijpend veranderen. 

Rail verkeerslawaai 

Het plangebied ligt tevens binnen de wettelijke geluidzone van het spoor. 

Vanwege de nabijheid van het kopstation Den Helder is de geluidbelasting binnen het plangebied 

maximaal 55 dB L d a r i , dit is te kwalificeren als redelijk. 

Bij bestaande situaties behoeft bij zogenaamde conserverende bestemmingsplannen geen toetsing 

aan de voorkeursgrenswaarden plaats te vinden. 

Voor mogelijke toekomstige nieuwbouw van woningen die binnen de geluidszone van het spoor 

worden geprojecteerd, geldt een voorkeursgrenswaarde van 55 dB L d e n . Voor een andere 

geluidsgevoelige bestemming zoals een onderwijsfunctie, geldt een waarde van 53 dB L d e n . 
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3.3 Luchtkwaliteit 
De etsen voor de kwaliteit van de buitenlucht zijn sinds november 2007 vastgelegd in de Wet 

milieubeheer. Deze wet heeft tot doel het beschermen van mens en milieu tegen de negatieve 

effecten van luchtverontreiniging, onder andere als gevolg van het verkeer. De wet kent grenswaarden 

en voor enkele stoffen ook plandrempels. 

Indien het vaststellen van bestemmingsplannen gevolgen kan hebben voor de luchtkwaliteit, dan dient 

aannemelijk te worden gemaakt dat: 

Het bestemmingsplan niet leidt tot het overschrijden van de In de wet genoemde 

grenswaarden; 

• De luchtkwaliteit per saldo verbetert ais gevolg van het bestemmingsplan o f ten minste gelijk 

blijft; 

Het bestemmingsplan niet in betekenende mate bijdraagt aan de concentratie van een stof 

waarvoor in de wet grenswaarden zijn opgenomen, of de ontwikkeling is opgenomen in een 

vastgesteld programma, zoals het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. 

Dit bestemmingsplan is conserverend van aard. Op grond van de Wet milieubeheer worden projecten 

die 'niet in betekende mate' een bijdrage leveren aan de luchtverontreiniging niet meer individueel 

getoetst. Uitgangspunt is daarbij de onderstaande tabel. 

Plau 

1 
l i omvauc Bestaat liet plan 

uitsluitend \iit wenkten iteseltliE NJBM I'1 eivol KMWxen liiHüaiMii 

nee 

ujidGrzóek op basis van roflpassen 
rocatiesuectuef MUM Tod 
kenmerken 

Ptan is DN (oucentratieioeiuunf CtHiceiiirBiietDei witte IHM 
nee L 

Plan is HD-M 
(Wél hidiikualiieil. 
Artikel 5.16. nuttere) 

De grenzen uit de Regeling NIBM geven het onderstaande voor woningbouw aan waarbij de 

voorschriften betrekking hebben op de Regeling NIBM. 
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NiBM-grens woningbouwlocaties: 

1 % criterium (interimperiode): 

£ 500 woningen (netto) bij minimaal 1 ontsluitingsweg 
< 1000 woningen bij minimaal 2 ontsluitingswegen met een gelijkmatige verkeersverdeling 
(voorschrift 3B.2). 

3% criterium (vanaf inwerkingtreding NSL): 

^ 1500 woningen (netto) bij minimaal 1 ontsluitingsweg 
^ 3000 woningen bij minimaal 2 ontsluitingswegen met een gelijkmatige verkeersverdeling 
(voorschrift 3A.2) 

De ontwikkelingen blijven binnen de bovengenoemde grenzen en kunnen daarom aangemerkt worden 

als 'niet in betekende mate bijdragen'. Dit betekent dat de luchtkwaliteit niet significant zal 

verslechteren ten gevolge van de vaststelling van het bestemmingsplan. 

Ook de beperking van de mogelijke toepassing van NIBM welke bij besluit van 7 juni 2012 (staatsblad 

2012 nr. 259)aan het besluit NIBM is hier niet van toepassing. De aanpassing maakt het bij 

ministeriële regeling (Regeling NIBM) mogelijk om bepaalde gebieden en bepaalde broncategorieën 

aan te wijzen waarbinnen geen gebruik meer kan worden gemaakt van de NIBM-grond. Dit heeft ten 

aanzien van het plangebied niet plaatsgevonden noch aan NIBM grens voorwoningbouwlocaties. 

Op grond van het bepaalde in de Wet milieubeheer hoeft daarom geen nader onderzoek naar de 

luchtkwaliteit te worden uitgevoerd. 

t NLIMRO.0400.217BPVOGELB2014 Ontwerp Juni 2014 40 van 83 



3.4 Bodemkwaliteit 
Bij het opstellen van een bestemmingplan dient rekening gehouden te worden met de bodemkwaliteit 

ter plaatse. De reden hiervoor is dat eventueel aanwezige bodemverontreiniging van groot belang kan 

zijn voor de keuze van bepaalde bestemmingen en/of voor de uitvoerbaarheid van het 

bestemmingsplan. Het plangebied betreft een bestaand bebouwd gebied, waarbinnen de 

ruimteverdeling al heeft plaatsgevonden. 

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 kan het volgende beeld ten aanzien van de lokale bodemopbouw worden afgeleid: 

1. De bovenste 2 a 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 nagenoeg 

geheel kleiige of venige toplaag. Ook kan dit ondiepe zandige pakket tot diepten van meer dan 2 

a 3 m-mv voorkomen, bijvoorbeeld wordt op diverse locaties het "ondiepe zand" tot circa 6 m-mv 

aangetroffen. 

2. vanaf circa 2 a 3 m-mv tot circa 5 a 7 m-mv bevind 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 a 13 m-mv 

voornamelijk fijn zandige afzettingen aangetroffen. Bij enkele van de dieper uitgevoerde boringen 

wordt op circa 10 a 13 m-mv een veenlaag van enkele decimeters aangetroffen. Deze veenlaag 

komt echter niet overal voor. 

TNO-NITG heeft op 6 november 2000 een "slechte gronden- kaart" 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 

{"goede" grond, geel op onderstaande afbeelding) en veen- en kleigrond (respectievelijk oranje en 

roze). 

i 

i 

I 
v 
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Voor de bepaling van een globaal grondwaterniveau is gebruik gemaakt van metingen die in (of in de 

nabijheid van) het gebied zijn uitgevoerd door TNO-NITG. Het grondwaterniveau fluctueert doorgaans 

tussen 0,70 en 1,30 meter onder maaiveld. Deze gegevens worden bevestigd door meetgegevens uit 

uitgevoerde bodemonderzoeken. 

Bodemkwaliteit 

Het plangebied is globaal gelegen tussen Ruyghweg, atletiekbaan Ruyghweg, Burgemeester 

Houwlngsingel, Fazantenstraat en de spoorlijn van de NS. De oudste bewoning ligt aan de Ruyghweg 

(jaren '20). Het middendeel dateert van ca. 1935. De woningen aan de zuid- en oostzijde zijn in de 

vijftiger jaren gebouwd. 

Aan de westkant ligt het spoortraject van de NV Nederlandse Spoorwegen. Langs het spoor waren 

veel spoor-gerelateerde bedrijven te vinden. Gedacht moet worden aan o.a. brandstofleveranciers 

(kolen, diesel e tc ) . Hier is ook de huidige bedrijvigheid terug te vinden: tankstations, 

autoreparatiebedrijf, wasstraat etc. Voor het overige betreft het een woonwijk met hier en daar 

detailhandel. 

Voor de gemeente Den Helder is door onderzoeksbureau REASeuro in 2009 een 

Probleem inventarisatie en -analyse gedaan naar het "opsporen van conventionele explosieven". 

Uit daarbij gevoegd oud kaartmateriaal blijkt dat dit gedeelte van de wijk is getroffen door enkele 

bommen. Er is geen sprake van (bekende) blindgangers. De vogelbuurt komt dan ook niet als 

risicogebied voor op de CE (conventionele explosieven) risicokaart van de gemeente Den Helder 

(bijlage 20 bij de rapportage van REASeuro van 4 maart 2009). 

De Gemeente Den Helder beschikt over een nota bodembeheer en een bodemkwaliteitskaart, 

vastgesteld in 2012. De bodemkwaliteitskaart geeft de gemiddelde kwaliteit aan van de bodem in Den 

Helder. In de nota bodembeheer regelt de gemeente Den Helder hoe binnen de gebiedsgrenzen 

grond en bagger verantwoord mag worden hergebruikt. De nota neemt daarbij de door de 

rijksoverheid vastgestelde regels over (generiek beleid). De gemeente gaat in de nota echter nog een 

stap verder door óók gebied specifiek beleid vast te stellen. 

Het plangebied ligt in de zone "Binnenstad en Fort Erfprins". Deze zone heeft gemiddeld gezien een 

slechtere bodemkwaliteit dan de andere zones in de gemeente. Ook komen op korte afstand van 

elkaar lage én zeer hoge concentraties voor van stoffen waarvoor de bodemkwaliteitskaart is 

vastgesteld. Op grond hiervan vindt de gemeente dat de bodemkwaliteitskaart als bewijsmiddel voor 

ontgraven grond minder betrouwbaar is. Voorafgaand aan grondverzet voor hergebruik van grond 

vanuit deze zone moet daarom altijd een partijkeuring worden uitgevoerd. Afhankelijk van de 

resultaten van de partijkeuring kan de grond mogelijk elders worden toegepast. 

De bodemonderzoeken die zijn uitgevoerd hebben grotendeels betrekking op het gebied langs het 

spoor. Verder is het merendeel van de straten onderzocht in verband met rioleringswerkzaamheden. 
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Voor het woongebied geldt over het algemeen dat de bodem niet tot licht verontreinigd is. In het 

oudere deel van de woonwijk zijn enkele ondergrondse brandstoftanks aangetroffen en gesaneerd. De 

kans dat er nog tanks aanwezig zijn is aanwezig. 

In het zuidelijk gelegen deel van de Nachtegaalstraat is een sterke bodemverontreiniging aanwezig. 

Het gaat vermoedelijk om carboiineum. De aangetroffen verontreinigende stoffen zijn minerale olie, 

PAK's en xylenen. Vanwege het omvangschtehum is sprake van een ernstig geval van 

bodemverontreiniging. Er zijn geen onaanvaardbare risico's vastgesteld waardoor saneren van het 

gebied niet met spoed hoeft te worden opgepakt. De inmiddels uitgevoerde bodemsanering heeft 

bestaan uit vervanging van de bestaande riolering en de waterleiding. Er zijn gebruiksbeperkingen 

vastgesteld met betrekking tot graafwerkzaamheden en grondwateronttrekking. 

De bedrijvigheid langs het spoor, inclusief de aftakking naar de Handelskade, heeft ook in de bodem 

sporen achtergelaten. Namens de NV Nederlandse Spoorwegen zijn sinds 1987 diverse 

bodemonderzoeken uitgevoerd. Deze onderzoeken hebben geleid tot het uitvoeren van een aantal 

bodemsaneringen en de verwijdering van ondergrondse brandstoftanks langs het traject aan de 

westzijde. De saneringen hebben geleid tot een geschiktheid als bedrijfsterrein. Er is nog een 

restverontreiniging minerale olie tegen het spoortalud achtergebleven. 

Langs het traject aan de zuidzijde van het spoor zijn bij bodemonderzoek ook verontreinigingen 

geconstateerd. De bodem bleek hier minder verontreinigd, waardoor sanering niet nodig was. 

Bij ontwikkelingsplannen op het terrein zal, afhankelijk van de toekomstige bestemming, wel rekening 

moeten worden gehouden met verontreinigingen. De uitgevoerde bodemonderzoeken en -saneringen 

zijn een momentopname. 

Provinciaal beschermde gebieden 

De provincie Noord- Holland heeft in het provinciale Milieubeleidsplan aangegeven dat bijzondere 

milieu- en bodemkwaliteiten in grondwater- en bodembeschermingsgebieden beschermd moeten 

worden. Deze gebieden zijn door de provincie op kaart aangegeven. 

Het 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 niet op deze lijst voor. 
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3.5 Externe veiligheid 

Het aspect externe veiligheid betreft het risico op een ongeval waarbij een gevaarlijke stof aanwezig 

is. Deze gevaarlijke stoffen kennen twee verschillende bronnen. Dit zijn de stationaire bronnen, zoals 

een chemische fabriek of een Ipg-tankstation, en de mobiele bronnen, zoals een tankwagen die 

gevaarlijke stoffen vervoert. 

Stationaire bronnen 

Het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (Bevï) legt veiligheidsnormen op aan bedrijven die een 

risico vormen voor personen buiten het bedrijfsterrein. Het besluit verplicht gemeenten bij het maken 

van bestemmingsplannen met externe veiligheid rekening te houden. Zowel het plaatsgebonden- als 

het groepshsico is hierbij van belang. 

Het plaatsgebonden risico is de berekende kans per jaar dat een persoon overlijdt als rechtstreeks 

gevolg van een ongeval bij een risicobron, aangenomen dat hij op die plaats permanent en 

onbeschermd verblijft. In een nieuwe situatie bedraagt de norm voor kwetsbare objecten (zoals 

woningen), de kans van 1 op 1 miljoen. Dit wordt aangegeven met een zogenaamde 10"6 contour. 

Nieuwe kwetsbare objecten zijn binnen deze contour niet toegestaan. Voor beperkt kwetsbare 

objecten (zoals bedrijven waarin weinig personen aanwezig zijn) geldt de 10"6 contour als richtwaarde. 

Het groepsrisico is een maat om de kans weer te geven dat een incident met een groep dodelijke 

slachtoffers ontstaat. Het gebied waarbinnen het groepsrisico dient te worden beschouwd is het 

invloedsgebied. Aan het groepsrisico zijn geen normen verbonden. Wel noemt het Bevi een 

oriënterende waarde, deze dient als ijkpunt. Een toename van het groepsrisico dient verantwoord te 

worden. Het gaat daarbij uiteindelijk om een bestuurlijke afweging van de risico's tegen de 

maatschappelijke baten en kosten van een (risicovolle) activiteit. 

3.5.1 Bedrijven 

Binnen het plangebied is een inrichting gevestigd die onder de werkingssfeer van de Bevi valt. Dit 

betreft het LPG Tankstation van Total gevestigd aan de Kievitstraat 20. Dit bedrijf wordt middels aan 

aanduiding binnen de bestemming Bedrijven mogelijk gemaakt. 

Ten behoeve van de bedrijfsvoering is een risicoanalyse uitgevoerd, door Prevent Adviesgroep in 

opdracht van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord. (Rapport 26 januari 2009, proj nr. 049-B06-

KNH). Bijlage 2 

De conclusie op grond van deze risicoanalyse is dat: 

• er voor het plaatsgebonden risico (PR) op 1 januari 2010 geen sprake is van een 

saneringssituatie op grond van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). 
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Binnen de PR-contour van de twee reservoirs is een bestaand beperkt kwetsbaar object 

gelegen. Hiervoor geldt geen saneringsplicht op 1 januari 2010. Deze situatie wordt volgens 

het Bevi als toelaatbaar beschouwd. Wel wordt in de toelichting bij het Bevi aangegeven dat in 

dit geval verbetering door toepassing van BBT-maatregelen bij de objecten gewenst is 

(BBT=Best Beschikbare Technieken). Gezien de aard van de mogelijke effecten die het risico 

veroorzaken (fakkelbrand en explosie/wolkbrand) vallen er beperkt maatregelen te treffen aan 

het beperkt kwetsbare object. 

Voor het voorkomen van de effecten van een explosie zijn geen maatregelen mogelijk. 

Voor het beperken van de gevolgen van een fakkelbrand kunnen brandwerende maatregelen 

aan de gevel van het object worden getroffen. De gevel van het gebouw aan de zijde van de 

LPG-reservoirs is geheel opgetrokken uit steen, zonder openingen. De gevel beschikt hierdoor 

over een brandwerendheid van meer dan 60 minuten. Het treffen van meer brandwerende 

maatregelen is hierdoor niet nodig. We kunnen er communicatie-afspraken worden gemaakt 

tussen de eigenaar van het beperkt kwetsbare object en de eigenaar van het LPG tankstation 

(waarschuwing bij calamiteiten). 

• na het treffen van maatregelen door de LPG-branche (toepassing van Best Beschikbare 

Technieken) het groepsrisico op 1 januari 2010 onder de oriëntatiewaarde blijft; 

• het tankstation is opgenomen op de Risicokaart. Aandachtspunt hier is de tenaamstelling van 

het tankstation in het RRGS. 

Advies Ruimtelijke Ordening 

Op grond van het bestemmingsplan "Vogelbuurt 2003" is de vestiging van nieuwe beperkt 

kwetsbare objecten mogelijk binnen de contouren van het plaatsgebonden risico. Dit is in 

beginsel niet toegestaan op grond van het Bevi. Het bestemmingsplan is hierdoor in strijd met het 

Bevi. Een aanpassing van het betreffende bestemmingsplan is noodzakelijk. 

De PR-contouren van het vulpunt, de twee reservoirs en de afleverzuil moeten worden 

vastgelegd in het bestemmingsplan. Binnen deze contouren mogen geen geprojecteerde beperkt 

kwetsbare objecten aanwezig zijn (alleen de bestaande gebouwen). Een andere mogelijkheid is 

om in het bestemmingsplan het betreffende gebied binnen de PR-contouren niet voor bedrijven te 

bestemmen. 

In het onderhavige bestemmingsplan is het laatste advies overgenomen. Binnen de genoemde 

PR-10" 6 zone is de bestaande bebouwing conserverend bestemd en wordt geen nieuwe bebouwing 

mogelijk gemaakt. De samengevoegde PR-contour is voorzien van een gebiedsaanduiding 

Veilïgheidszone-lpg - 1 . 

Daarnaast is ten behoeve van toekomstige ontwikkelingen in het bijzonder binnen de bestemming 

'Bedrijf' het invloedsgebied opgenomen middels de gebiedsaanduiding Veiligheidszone-lpg -2. Voor 

nieuwe ontwikkelingen binnen deze zone zal eerst gekeken moeten worden of de oriëntatiewaarde 

voor groepsrisico niet overschreden wordt. 
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Overige bedrijven 

Voor de overige bedrijven binnen het plangebied geldt dat er inrichtingen aanwezig zijn die op basis 

van de VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering' een voorkeursafstand externe veiligheid hebben 

die groter is dan 10 meter. Dit zal verder worden behandeld in hoofdstuk 3.6 Bedrijven en 

milieuzoneringen. 

Hierdoor kan ook worden geconstateerd dat het bestemmingsplan in dit opzicht uitvoerbaar is. 

Mobiele bronnen 

3.5.2 Transport gevaarlijke stoffen Den Helder 

Algemeen 

In de gemeente Den Helder zijn verschillende inrichtingen aanwezig waar vandaan of naartoe 

gevaarlijke stoffen worden vervoerd. Uit de inventarisatie 'Vervoer van gevaarlijke stoffen, noodzaak 

van en mogelijkheden voor routering in Den Helder' uitgevoerd door DHV BV in maart 2006, komt 

naar voren dat er zich geen knelpunten voordoen in het plangebied ten aanzien van externe veiligheid 

en het vervoer van gevaarlijke stoffen. 

Vervoer gevaarlijke stoffen per spoor 

Binnen het plangebied is een gedeelte van het tracé van de spoorlijn Amsterdam naar Den Helder 

gelegen. Over dit traject worden geen gevaarlijke stoffen vervoerd. Dit betekend dat er geen 

risicocontour voor gevaarlijke stoffen naast de spoorlijn ligt. Op dit moment ligt er op deze lijn geen 

reservering van ProRail voor het vervoer per spoor van gevaarlijke stoffen. Ook in het zogenaamde 

basisnet wordt geen vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor voorzien door de gemeente Den Helder. 

Vervoer gevaarlijke stoffen over de weg 

Binnen het plangebied is geen transportas aanwezig waarover met een zekere frequentie gevaarlijke 

stoffen worden getransporteerd. 

De dichtstbijzijnde transportas waarover met zekere frequentie gevaarlijke stoffen wordt vervoerd 

betreft de N250 welke gelegen is op 350 meter van het plangebied. Maar ook voor de N250 is 

een plaatsgebonden risicocontour (PR=10-6) niet aanwezig met de aanwezige transportaantallen. De 

normen voor het plaatsgebonden risico vormen daarmee geen belemmering voor het 

bestemmingsplan. 

Conform de Circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen moet het groepsrisico worden 

verantwoord als er sprake is van: 

• een overschrijding van de oriëntatiewaarde van het groepsrisico, of; 

• een toename van het groepsrisico. 

In de concept Handleiding Risicoanalyse Transport (Rijkswaterstaat/Ministerie van l&M, 
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d.d. 1 

november 2011) zijn vuistregels opgenomen waarmee kan worden bepaald of het groepsrisico 

lager is dan 0.1 maal de oriëntatiewaarde. In dat geval heeft een berekening van het groepsrisico 

geen toegevoegde waarde en kan deze achterwege blijven. Op basis van de personendichtheid 

per hectare en de afstand van deze "hectare-blokken" tot de weg in de omgeving van het plangebied 

is door ons een globale toetsing aan deze vuistregels uitgevoerd. 

Bij de N250 is de dichtstbijzijnde bebouwing (met enige omvang) gelegen op ongeveer 55 meter 

van de N250 (bedrijventerrein). Er is sprake van eenzijdige bebouwing. De bebouwing kan getypeerd 

worden als bedrijventerrein (personendichtheid circa 40 personen/hectare). Bij een eenzijdige 

bebouwing van 100 personen per hectare op 50 meter van de weg wordt bij 500 GF3- transporten de 

drempelwaarde voor 0,1 maal de oriëntatiewaarde bereikt. Gezien het bovenstaande kan 

geconcludeerd worden dat het groepsrisico van de N250 langs het plangebied veel lager zal zijn dan 

0,1 maal de oriëntatiewaarde. 

Gezien de bovenstaande toets aan de vuistregels voor het groepsrisico kan worden gesteld dat het 

groepsrisico ruim onder de oriëntatiewaarde van het groepsrisico blijft. Hierdoor is een verantwoording 

van het groepsrisico niet noodzakelijk. Een advies door de VRNHN ten aanzien van de voorbereiding 

op grootschalige rampen/ incidenten en de bestrijding daarvan is daarom niet vereist. 

Conclusie 

Het bestemmingsplan betreft een conserverend bestemmingsplan waarin geen 'bijzondere objecten' 

mogelijk worden gemaakt. Om deze reden zullen er met dit bestemmingsplan zich geen knelpunten 

gaan voordoen ten aanzien van de route gevaarlijke stoffen. Dit geld voor het transport van gevaarlijke 

stoffen over de in het plan begrepen wegen en spoorwegen. 
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3.6 Bedrijven 

Goede ruimtelijke ordening voorziet in het voorkómen van hinder en gevaar. Door bij nieuwe 

ontwikkelingen voldoende afstand in acht te nemen tussen milieubelastende activiteiten (zoals 

bedrijven) en gevoelige functies (zoals woningen) kan dit gerealiseerd worden. Voor het bepalen van 

deze afstand wordt de VNG-brochure 'Bedrijven en milieuzonering' (2009) gebruikt. Deze publicatie 

geeft voor vele bedrijfstypen, opslagen en installaties aan welke milieuaspecten (geur, stof, geluid 

en/of gevaar) een rol kunnen spelen en biedt een handreiking ten aanzien van welke gemiddelde 

afstanden tot woonbebouwing vanuit een goede ruimtelijke ordening 'passend' zijn. 

Het plangebied betreft een bestaand bebouwd gebied, waarbinnen de ruimteverdeling grotendeels 

heeft plaatsgevonden. De bedrijven betreffen voornamelijk bedrijven voor Handel, reparatie van 

auto's, motorfietsen en bezin servicestations. Deze bestaande bedrijven hebben een 

milieucategorie 2. De maximale afstand als gevolg van een de bedrijvencategorie 2 welke binnen de 

woongebieden mogelijk is bedraagt 30 meter. Deze afstand van de woningen tot de bestemming 

bedrijven bedraagt minimaal 30. 

Ter plekke van het bestaande tankstation bedraagt deze afstand 20 meter. Dit betreft echter de op en 

afrit naar het tankstation. Gezien de bestaande situatie ter plekke, de tussen de woningen en 

bedrijven gelegen doorgaande verkeersweg en de beperkte bedrijvenlijst wordt het invullen van een 

aantal nog niet in gebruik zijnde kavels met een milieucategorie 2 bedrijven aanvaardbaar geacht. 
) 

) 
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3.7 Water paragraaf 

3.7.1 Inleiding 

Ruimte maken voor water in plaats van ruimte onttrekken aan water: dat is de kern van het 

waterbeleid voor de 21e eeuw. In de loop van de tijd hebben ruimtelijke ontwikkelingen veel ruimte 

aan het water onttrokken. Begin deze eeuw heeft de overheid gesteld dat ruimtelijke ontwikkelingen 

de ruimte voor water niet verder mogen beperken. Eén van de instrumenten om het nieuwe 

waterbeleid vorm te geven is de watertoets. Het doel van de watertoets is de vroegtijdige 

betrokkenheid van de waterbeheerder bij ruimtelijke plannen te borgen, zodat nieuwe ontwikkelingen 

niet voor wateroverlast zorgen. 

3.7.2 Waterbeheer 

Zoals in het gemeentelijk beleid paragraaf 2.5.5 staat aangegeven worden hier de maatregelen en 

effecten beschreven zoals deze zijn opgenomen in het waterplan. In het plangebied zelf is bijna geen 

water aanwezig daarom worden de maatregelen binnen de Linie beschreven. 

Maatregelen waterhuishouding 

Het watersysteem van Binnen de Linie wordt gescheiden van het watersysteem ten zuiden van de 

Linie om de uitwisseling van het water te beperken. Het water in Binnen de Linie is relatief zout en 

voedselrijk door de hoge kweldruk en de open verbinding met de boezem, dat nabij de sluizen relatief 

zout is. 

De watersystemen worden gescheiden door enkele stuwen die 5 cm boven het huidige streefpeil 

liggen (kruinhoogte NAP - 0,45 m). Binnen de Linie blijft in open verbinding staan met de boezem 

waardoor hier niets aan het peil verandert. De actieve doorspoeling in Binnen de Linie wordt stopgezet 

omdat de doorspoeigemalen de Doggersvaart en De Schooten verwijderd worden. Actieve 

doorspoeling moet echter mogelijk blijven bij calamiteiten of situaties waarin sprake is van een slechte 

waterkwaliteit (stankoverlast). 

Nog onderzocht moet worden of dit bereikt kan worden door gebruik te maken van het schijngetij ten 

gevolge van het gemaal bij de Heisdeur. De waterkwaliteit wordt verder verbeterd doordat bagger dat 

boven het keurprofiel ligt wordt verwijderd. In het kader van het GRP worden maatregelen genomen 

aan het rioleringssysteem. Momenteel wordt een deel van het verhard oppervlak in Binnen de Linie 

afgekoppeld, namelijk in oud Den Helder en de van Gaienbuurt. 

Door gebruik te maken van riooldrains wordt te gelijk de grondwaterproblematiek aangepakt. De 

mogelijkheden voor verdere afkoppeling in Binnen de Linie en de aanpak van de grondwateroverlast 

worden nog onderzocht. 
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Effecten waterhuishouding 

De maatregelen van het Waterbeheersplan, de rioleringsmaatregelen en baggerwerkzaamheden 

zullen zorgen voor een verbetering van de waterkwaliteit. Toch is te verwachten dat (beperkte) 

doorspoeling van het rondje stadsgrachten en singels incidenteel nodig zal blijven. 

Rioleringsoverstortingen vanuit het gemengde stelsel blijven immers aanwezig en het water zal voor 

een groot deel blijven bestaan uit voedselrijk boezemwater. Verwacht wordt dat door gebruikmaking 

van natuurlijke doorspoeling door het aanwezige schijngetij in de toekomst (als de 

rioleringsmaatregelen zijn getroffen) voldoende zal zijn om een acceptabele waterkwaliteit te 

behouden. Aangeraden wordt echter om toch nog rekening te houden met het realiseren van een 

mogelijkheid voor doorspoelen. Door het verminderen van de doorspoeling zal de invloed van de 

brakke kwel licht toenemen. In principe past een voedselrijk watersysteem bij het einde van een 

watersysteem dat op de overgang ligt van zoet naar brak. Door het schijngetij en door het van nature 

brakke karakter zal een gebiedseigen en uniek watersysteem ontstaan, dan wel behouden blijven. 

Overige maatregelen en effecten 

De aanleg van natuurvriendelijke oevers langs de Stelling past bij de cultuurhistorische waarde en 

draagt verder bij aan de ecologische waarde en de belevingswaarde van de route. Hierbij wordt ook 

aandacht gegeven aan de criteria die de visstand stelt aan de inrichting van de watergangen. De 

kades en de grachten worden veiliger gemaakt voor kinderen door waar mogelijk langs de kades een 

verondieping aan te brengen onder de waterlijn. 

Watertoets 

Ruimte maken voor water in plaats van ruimte onttrekken aan water: dat is de kern van het 

waterbeleid voor de 21e eeuw. In de loop van de tijd hebben ruimtelijke ontwikkelingen veel ruimte 

aan het water onttrokken. Begin deze eeuw heeft de overheid gesteld dat ruimtelijke ontwikkelingen 

de ruimte voor water niet verder mogen beperken. Eén van de instrumenten om het nieuwe 

waterbeleid vorm te geven is de watertoets. Het doel van de watertoets is de vroegtijdige 

betrokkenheid van de waterbeheerder bij ruimtelijke plannen te borgen, zodat nieuwe ontwikkelingen 

niet voor wateroverlast zorgen. 

Het plangebied kent geen wateropgave. 

Bij eventuele toename van verharding zal dit leiden tot een versnelde afvoer van het hemelwater en 

zal het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, ongeacht of de ontwikkeling wel of niet past 

binnen het bestemmingsplan, compenserende maatregelen eisen in de vorm van het graven van extra 

oppervlaktewater om ongewenste peilstijgingen te voorkomen. Voor een verhardingstoename tussen 

de 800m2 en de 2000m2 hanteert het hoogheemraadschap per locatie een compensatiepercentage 

van 10%, daarboven 15%. Voor een verhardingstoename minder dan 800m2 verlangt het HHRS geen 

compenserende maatregelen. 
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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 ais afronding gezien van de voor dit plan benodigd 

overleg. Omdat dit bestemmingsplan conserverend is opgesteld en daardoor geen nieuwe ruimtelijke 

ontwikkelingen mogelijk maakt is een uitgebreide watertoets niet noodzakelijk. 
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3.8 Ecologie 

Flora- en faunawet 

De Flora- en faunawet regelt de bescherming van planten- en diersoorten. In de wet zijn de EU-

richtlijnen voor de bescherming van soorten opgenomen en het internationale CITES-verdrag voor de 

handel in bedreigde diersoorten. De doelstelling van de wet is de bescherming en het behoud van in 

het wild levende planten- en diersoorten. Het uitgangspunt van de wet is: 'Nee, tenzij'. Dit betekent dat 

activiteiten met een schadelijk effect op beschermde soorten in principe verboden zijn. Van het verbod 

op schadelijke handelingen {'nee') kan onder voorwaarden {'tenzij') worden afgeweken. 

Voor ruimtelijke ingrepen en activiteiten dient altijd rekening gehouden te worden met de mogelijke 

aanwezigheid van beschermde soorten uit de Flora- en faunawet. Als er in een periode waarin veel 

vogels broeden, moet worden gewerkt {in het bijzonder het voorjaar), dan is het raadzaam in een 

geschikte periode daaraan voorafgaand mogelijke broedplaatsen, zoals struiken, te verwijderen. 

Natuurbeschermingswet 

De Natuurbeschermingswet richt zich op de bescherming van bijzondere leefgebieden van dieren en 

planten. De wet is gericht op de bescherming van gebieden die door de bijzondere aanwezige 

waarden zijn aangewezen ais Natura 2000 gebied of als beschermd natuurmonument. Voor 

activiteiten of projecten die schadelijk zijn voor de beschermde natuur geldt een vergunningplicht. 

Hierdoor is een zorgvuldige afweging gegarandeerd bij projecten die gevolgen kunnen hebben voor 

natuurgebieden. De Natura 2000 gebieden maken vrijwel volledig deel uit van de Ecologische 

Hoofdstructuur (EHS). Daarmee is er planologisch een goede relatie tussen de EHS en de Natura 

2000 gebieden. 

Het plangebied ligt in het stedelijk gebied en Is niet gelegen in de EHS of aangewezen als Natura 

2000 gebied, ook ligt het niet binnen een invloedsgebied van laatstgenoemde, (zie ook paragraaf 

2.2.5) 
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3.9 Hoogtebeperkingen 

3.9.1 Luchthaven 

Het Besluit Algemene Regels Ruimtelijke Ordening (BARRO) verwijst in artikel 2.6.4, lid 4 dat ten 

aanzien van de hoogte beperkingen rondom militaire luchthavens voldaan dient te worden aan wat 

gesteld wordt in artikel 16 van het Besluit Militaire Luchthavens. 

Het beleid welke in het Besluit Militaire Luchthavens is gesteld, sluit aan bij het in het Tweede 

Structuurschema Militaire Terreinen (SMT-2) geformuleerde beleid over obstakelvrije vlakken rond 

militaire luchtvaartterreinen waaraan toelaatbare hoogtes zijn verbonden voor objecten in de nabije 

omgeving. De ruimtelijke gevolgen voor gebieden gelegen in de nabijheid van een militair 

luchtvaartterrein of een radarstation zijn: 

Bestaande objecten, die de maximaal toelaatbare hoogte overschrijden en strijdig zijn met de 

geldende criteria en daardoor resulteren in beperkingen op het vliegen of verstoring van 

apparatuur, zullen worden gerespecteerd; 

• Bestemmingsplannen waarin mogelijkheden zijn vastgelegd voor bouwwerken hoger dan de 

maximaal toelaatbare bouwhoogte en bouwplannen die de maximaal toelaatbare 

bouwhoogte overschrijden maar al een onherroepelijke bouwvergunning hebben verkregen, 

worden eveneens gerespecteerd; 

Nieuwe strijdigheden met de maximaal toelaatbare bouwhoogte kunnen daarentegen niet 

worden gerespecteerd, tenzij uit een toetsing van het Ministerie van Defensie blijkt dat er 

geen sprake is van onaanvaardbare verstoring. 

De maximaal toelaatbare hoogten worden bepaald door de ligging van de start- en landingsbanen en 

berusten tevens op internationaal vastgelegde afspraken. 

Bij brief van 16 november 2006 heeft het Ministerie van Defensie burgemeester en wethouders van 

Den Helder in kennis gesteld van de obstakelbeheersgebieden rond luchtvaartterreinen en 

verstoringsgebieden rond radarstations. Uit dit schrijven en de daarbij behorende bijlagen blijkt dat 

de obstakelvrije zone rondom het vliegveld van Den Heider is opgebouwd uit drie componenten: 

Het betreft allereerst de zogenaamde invliegfunnels. Dit zijn de start- en landingsvlakken met 

zijkanten, die zijn vastgesteld in het verlengde van de start- en landingsbaan. Hiervoor gelden 

beperkingen als het gaat om het oprichten van hoge obstakels variërend van 0 tot 151 meter 

boven NAP. 

Vanaf het vliegveld lopen deze in zowel noordoostelijke als zuidwestelijke richting. De funnels 

liggen niet over het plangebied. 

Bij het opstellen van het bestemmingsplan hoeft daardoor geen rekening te worden gehouden 

met de maximale bouwhoogten als gevolg van deze funnels. 
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Daarnaast bestaat de zone uit de Inner Horizontal en Conical Surface (IHCS). Dit is een 

obstakelvrije zone voor het oprichten van bouwwerken met een hoogte van hoger dan 46 

meter boven NAP rondom de gehele luchthaven (horizontaal vlak met een straat van 4 km 

rond de landingsdrempels). Dit vlak gaat over in een conisch vlak waarbij het oprichten van 

bouwwerken met een zekere hoogte niet is toegestaan. De maximale hoogte loopt op met een 

helling van 5% tot 145 meter over een afstand van 2 km. Binnen het plangebied zijn geen 

objecten aanwezig met een grotere bouwhoogte dan 46 meter. 

Daarnaast geldt een obstakelvrije zone ter voorkoming dat de werking van de Instrument 

Landing System apparatuur (ILS) gestoord wordt. Deze zone bestaat uit meerdere vlakken, 

zowel horizontaal als oplopend, waarin een maximale bouwhoogte van toepassing is. 

Afwijking van deze maximum bouwhoogte is via vrijstelling toegestaan na ontvangst van een 

positief advies van het Ministerie van Defensie, mits de werking van de ILS niet in 

onaanvaardbare mate negatief wordt beïnvloed. 

De grenzen van het gebied waar beperkingen gelden als gevolg van de ILS liggen buiten de 

plangrenzen van dit bestemmingsplan en leveren daardoor geen beperkingen op voor dit plan. 

[•:-• • 

! 

ILS belemeringzone 1 
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3.9.2 Radarverstoringsgebied rondom radars 

Naast de bovenstaande beperkingen ten gevolge van de luchthaven wordt door het Ministerie van 

Defensie ook een aantal radarstations beheerd welke onderdeel uitmaken van een reeks radarstations 

waarmee een radarbeeld van het Nederlandse luchtruim wordt opgebouwd voor de beveiliging van het 

nationale luchtruim en voor de veilige afhandeling van militaire en burgerluchtverkeer. Een van deze 

radarstations staat op Maritiem Vliegkamp De Kooy. 

Deze radarsystemen dienen een vrij zicht te hebben om goed te kunnen functioneren. Objecten in de 

omgeving kunnen resulteren in een verstoring van het radarbeeld. Of een object verstoring oplevert is 

afhankelijk van de hoogte, breedte, opstelling, opbouw en het materiaal van het object. Het 

zogenoemde radarverstoringsgebied wordt gevormd door een cirkel met een straal van 15 NM (circa 

28 km) gemeten vanaf de positie van de radar en een hoogte van 45 meter ten opzichte van de 

hoogte van het maaiveld ter plaatse van de radar. 

Een andere hoogtebeperking komt voort uit het Radarstation in Wier. De beperkende hoogte als 

gevolg hiervan voor Den Helder bedraagt 89 meter. Omdat de maximum hoogte voor nieuwe 

bouwwerken in het bestemmingsplan minder bedraagt dan de gestelde maximale hoogten, voldoet het 

bestemmingsplan aan de ministeriële regelgeving. 
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Toetsingsvlakken Luchtverkeersleiding Nederland 

Als gevolg van haar wettelijke taken (artikel 5.23, lid 1 van de Wet luchtvaart) beheert 
Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) technische installaties en systemen ten behoeve van de 
luchtverkeersbeveiliging. Een belangrijk deel hiervan betreft de apparatuur voor Communicatie-, 
navigatie- en Surveillance infrastructuur (CNS). CNS apparatuur wordt gebruikt om het radiocontact 
tussen de verkeersleiding en de piloten te onderhouden, navigatie in het naderingsgebied en en-route 
mogelijk te maken en de plaatsbepaling van vliegtuigen zeker te stellen. Deze technische installaties 
staan In het bijzonder op en in de omgeving van luchthavens. 

LVNL is verplicht haar taken te verrichten overeenkomstig het bepaalde in Nederland verbindende 

verdragen (artikel 5.23, Iid7 van de Wet luchtvaart), zoals het Verdrag van Chicago. Op basis van het 

Verdrag van Chicago, dat Nederland heeft geratificeerd, is de Internationale Civil Aviation 

Organisation (ICAO) opgericht. ICAO vaardigt internationale burgerluchtvaartcriteria uit die de 

Nederlandse Staat dient te implementeren. LVNL dient aldus te handelen conform ICAO. 

Alle CNS apparatuur maakt gebruik van radiogolven die uitgezonden en/of ontvangen worden door 

antennesystemen. Objecten, zowel vast (gebouwen, windmolens, et cetera) als mobiel (bouwkranen, 

heistellingen, et Cetera) vormen in potentie een bedreiging voor de goede werking van de apparatuur 

omdat ze de uitgezonden radiosignalen kunnen verstoren. Verstoring van de apparatuur maakt de 
) 

CNS apparatuur minder betrouwbaar of zelfs geheel onbruikbaar waardoor direct de veiligheid van het 

luchtverkeer kan worden beïnvloed. Het is daarom in het belang van de veiligheid van de luchtvaart 

om de diverse systemen tegen verstorende objecten te beschermen. 

De CSN systemen kennen elk een eigen driedimensionaal toetsingsvlak ter bescherming. De 

afmetingen van deze toetsingsvlakken zijn berekend op basis van internationale 

burgerluchtvaartcriteria (ICAO EUR DOC 15). De toetsingsvlakken zijn oplopend. Objecten die het 

toetsingsvlak doorsnijden kunnen verstoring opleveren. In dit kader beoordeelt LVNL of de uitvoering 

van voorgenomen (bouw)plannen inderdaad van invloed zijn op de correcte werking van CNS 

apparatuur. De beoordeling vindt plaats aan de hand van internationale burgerluchtvaartcriteria 

(ICAO). 

Op het plangebied is het toetsingsvlak van de lange afstandsradar (LAR) en de CVOR/DME van 

toepassing. De LAR is onderdeel van de surveillance infrastructuur van LVNL. Op basis van de 

radarinformatie kan de luchtverkeersleider zich een beeld vormen van de luchtverkeerssituatie boven 

Nederland. 

De CVOR/DME is onderdeel van de navigatie infrastructuur van LVNL. De CVOR (Conventional VHF 

Omni-Directional Radiorange) geeft een vliegtuig koersinformatie en een DME (Distanve Measuring 
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Equipment) geeft een vliegtuig afstandsinformatie. Een combinatie van de twee installaties, zoals het 

geval is, stelt een vliegtuig in staat positie te bepalen en te navigeren. 

Met betrekking tot het plangebied geldt dat bouwwerken boven de 40 meter getoetst dienen te worden 

op storende effecten. Aangezien de maximale bouwhoogte binnen het plangebied lager is dan 40 

meter zijn, levert het bestemmingsplan geen belemmering op ten aanzien van de LAR radar. 

3.9.3 Conclusie 

Binnen het plangebied zijn geen objecten aanwezig die een grotere maximale hoogte hebben dan op 

grond van de het hoogtebeperkingen zijn toegestaan. 

Het plan is conserverend waarbij de maximale bouwhoogte lager is dan de minimale hoogte 

behorende bij de obstakelvrije zone van de ILS, de LAR en de CVOR/DME, hierdoor behoeve geen 

nadere regels gesteld te worden. 

Hiermee kan geconcludeerd worden dat de hoogtebeperkingen geen belemmering vormen voor de 

uitvoering van dit bestemmingsplan. 
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3.10 Cultuurhistorie 

Cultuurhistorie is zeer waardevol voor zowel het heden ais de toekomst. Cultuurhistorie is een 

belangrijk onderdeel van de ruimtelijke kwaliteit en biedt daarmee kansen voor de verdere 

ontwikkeling van een gebied. Het uitgangspunt voor het omgaan met cultuurhistorie staat beschreven 

in de beleidsnota 'Cultuurhistorische waarden Den Helder'. De doelstelling van de nota is: 'Zorgvuldig 

omgaan met de in Den Helder aanwezige cultuurhistorische waarden'. 

Ten aanzien van wederopbouw is in opdracht van de gemeente Den Helder aan het adviesbureau 

Cultuurhistorie Anita van Breugel opdracht verleend tot het onderzoeken van de 

Wederopbouwperiode van Den Helder. Deze heeft hiertoe een concept rapport opgesteld "De 

wederopbouw van Den Helder 1045-1970" waarin mede het plangebied is geanalyseerd. De 

bevindingen worden in paragraaf 3.10.2 verwoord. 

3.10.1 Landschap en Cultuurhistorie 

Binnen het plangebied wordt op grond van de informatiekaart Landschap en cultuurhistorie van de 

provincie Noord-Holland alleen een deel van de stelling van Den Helder aangewezen als 

Landschappelijk en cultuurhistorisch van belang. 

De Stelling heeft de status als zijnde een rijksmonument en ligt ook binnen het beschermd 

stadsgezicht van Den Heider, 

In het plangebied is zorg gedragen voor een goede planologische regeling van dit element door het 

opnemen van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk (aanlegvergunningen) 

binnen de dubbel bestemming Waarde-beschermd stadsgezicht 
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Stelling van Den Helder 

Bron: Infannaliekaarl Landschap en Cultuurhistorie 
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3.10.2. Wederopbouw 

Een deel van het plangebied is gerealiseerd net na de 2 e wereldoorlog en behoort zot de z.g. 

wederopbouw architectuur. Dit betreft het gebied gelegen ten zuiden van de Patrijzenstraat. En de 

Burgemeester Houwing Singel ten oosten van de Fazantenstraat. 

In het onderhavige bestemmingsplan zijn ter behoud van deze architectuur de bestaande nok- en 

goothoogten conserverend overgenomen. Dit is gelijk aan het vorige bestemmingsplan Vogelbuurt 

2003. Dit is de verklaring voor de wisseling van de nok- en goothoogte in die straten. 

3.10.3. Archeologie 

inventarisatie 

Aan de hand van de kaart Archeologische waarden in de Gemeente Den Helder is gekeken of er ook 

archeologische verwachtingen zijn binnen het plangebied. Op deze kaart staat alleen de Linie als 

onderdeel van de Stelling van Den Helder aangewezen als gebied waar hogere archeologische 

verwachtingen aanwezig zijn. 

Gemeentelijk beleid 

Als beleidsinstrument wordt ervoor gekozen om een selectief deel van de archeologische terreinen op 

te nemen in de bestemmingsplannen. De beleidsstrategie tot het instant houden van de 

cultuurhistorische identiteit leidt er toe dat bij het opstellen of herzien van bestemmingsplannen 

voortaan uitdrukkelijk aandacht wordt besteed aan bekende en vermoede archeologische waarden. 

De Linie 

De Linie staat in de Beleidsnota cultuurhistorische waarden aangegeven met de code DH3-4A. 

Beschrijving: 

Als verbindingswal tussen de forten Erfprins, Dirks Admiraal en Westoever heeft De Linie 

archeologische waarden. Archeologische interessant is vooral de opbouw van het wallichaam en de 

vulling van de liniegracht. Daarnaast kunnen er diverse sporen aanwezig zijn zoals resten van 

houtbouw, schuttersputjes etc. In het oostelijk deel van De Linie bevindt zich onder de voormalige 

huisvuilafvoercentraie nog de restanten van een remise uit omstreeks 1820. (NKT134A op de 

Cultuurhistorische waardenkaart) 

Archeologieregime: 

Het archeologieregime wordt gerealiseerd door de archeologische waarden door middel van een 

dubbelbestemming (met archeologie als tweede bestemming) op te nemen in het bestemmingsplan. 

In het onderhavige bestemmingsplan is dit gedaan door de dubbelbestemming Waarde -Archeologie. 

Archeolog iecriteria: 
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Bij grondroerende werkzaamheden dieper dan 35 centimeter en met een oppervlakte groter dan 50 

vierkante meter dient ook rekening gehouden te worden met de aanwezigheid van archeoiogische 

waarden. 

Overige gebieden 

Voor de overige gronden binnen het plangebied geldt een algemeen criteria dat bij werken met een 
oppervlak boven de" 

50 vierkante meter en dieper dan 3 meter onder het maaiveld of; 

5000 vierkante meter en 50cm onder het maaiveld, 

rekening dient te worden gehouden met de aanwezigheid van archeologische waarden. 

Gezien het conserverende aard van het bestemmingsplan en het verder ontbreken aan concrete 

archeologische vondsten binnen het plangebied worden er buiten De Linie geen nadere 

archeologische eisen gesteld in de bestemmingen. 

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 

Wormer l . 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. 

3.10.3. Monumenten 

De Linie, Verbindingswal is aangewezen als rijksmonument. Omdat deze ook is aangewezen in het 

kader van het Beschermd Stadsgezicht Stelling Den Helder worden de belangen van het monument 

behartigd in de dubbel bestemming Waarde -Cultuurhistorie - Beschermd Stadsgezicht. 

Binnen het plangebied zijn geen provinciale of gemeentelijke monumenten aanwezig. 

3.10.4 Conclusie 

De cultuurhistorische waarden staan de uitvoering van het bestemmingsplan niet in de weg. 

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

De gemeente streeft op basis van het in provinciaal verband afgesloten Convenant Duurzaam 

Bouwen in algemene zin naar woningbouw op basis van de principes van duurzaam bouwen en 

wonen. In dit licht zal in het ontwerp rekening worden gehouden met de situering van de woningen 

(zongericht verkavelen) en een efficiënte en overzichtelijke ontsluiting, vooral voor langzaam verkeer. 

Hoewel dit bestemmingsplan zelf niet voorziet in uitgifte van gronden voor woningbouw, zijn de 

afspraken dat bij de uitgifte van de gronden voor wonen zal worden gestreefd naar: 

beperking van het energiegebruik door zongericht bouwen en benutting van zonne-energie; 

terugdringing van uitstoot van C02; 

een Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) die een nader te bepalen percentage lager ligt dan in 

het Bouwbesluit is aangegeven; 

toepassing van het Nationale DUBO-pakket bij de bouw van woningen. 

Bij de inrichting van de openbare ruimte zal zoveel mogelijk het Nationale Pakket Grond-, Weg- en 

Waterbouw worden toegepast. Gestreefd wordt naar een duurzaam waterbeheer in het gebied, gericht 

op het zoveel mogelijk vasthouden van gebiedseigen (hemel)water. 

Los van bovenstaande is in de Nota Wonen Den Helder 2010-2015 ook de nadruk meer gelegd op 

duurzaam bouwen. Hierbij is gekozen voor een integrale en prestatiegerichte werkwijze. Bij elk 

bouwproject op gebiedsniveau wordt hiervoor een voor dit doel geëigend procesinstrument ingezet, 

gericht op het bereiken van (milieu) maximalisatie. 
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4. Ontwikkelingsvisie 

4.1 Planologische en ruimtelijke uitgangspunten 
Het plangebied betreft een sinds de jaren 30 van de vorige eeuw bestaand woongebied met daarin 

verspreid een beperkt aantal voorzieningen. Het plangebied heeft specifieke kwaliteiten, die 

samenhangen met de ontstaansgeschiedenis ervan. Dit leidt tot de volgende planologische 

uitgangspunten: 

• 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; 

• Het wonen is weliswaar hoofdfunctie, maar dat houdt niet in dat elke vorm van bedrijvigheid is 

uitgesloten. Aan huis gebonden beroepen, die duidelijk aan de woonfunctie ondergeschikt 

zijn, dienen mogelijk te zijn; 

• Aan de Ruyghweg en de Fazantenstraat vindt in de eerste bouwlaag van een aantal panden 

bedrijvigheid plaats, niet zijnde aan huis verbonden beroepen. Deze locaties zijn apart 

aangegeven op de verbeelding. Reden is dat dit gebruik een grotere ruimtelijke uitstraling 

heeft door o.a. het benodigd aantal parkeerplaatsen. 

• De aanwezige voorzieningen en de bedrijvigheid vormen in principe een belangrijke bijdrage 

aan de leefbaarheid van het plangebied. Vanwege de bijdrage aan de leefbaarheid van de 

wijk dienen de voorzieningen en bedrijven gehandhaafd te blijven. Dit principe dient echter 

genuanceerd te worden toegepast. Niet elke aanwezige activiteit past even goed in een 

woonwijk; 

• Als handhaving van de bestaande voorzieningen en bedrijven niet gewenst is, zou een 

zodanige herbestemming van de bewuste locaties op zodanige manier plaats moeten vinden 

dat deze opnieuw een functie kunnen vervullen in het voorzieningenpatroon van de wijk. 

Uitgangspunt daarbij is dat de woonsituatie voor omwonenden niet verslechtert; 

• In verkeerskundig opzicht zal de inrichting van het plangebied zodanig moeten zijn dat 

hiermee recht wordt gedaan aan het karakter daarvan. Dat wil zeggen dat het gaat om een 

rustige woonbuurt, waarbij geen sprake is van gebiedsontsluitingswegen. In principe dus een 

gebied met een 30 km/uur-regime; 

• Uitzondering daarop is de Kievitstraat en de Ruyghweg, die zijn te karakteriseren als 

gebiedsontsluitingswegen met een ander snelheidsregime (50 km/uur). 

• Voor het parkeren dient de nodige ruimte gevonden te worden binnen de bestaande 

ruimtelijke mogelijkheden. 
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Analyse Vogelbuurt 

Hieronder is de stedenbouwkundige analyse op het gebied De Vogelbuurt weergegeven. 

In ruimtelijk opzicht zijn mede aan de hand van deze analyse de volgende uitgangspunten voor het 

bestemmingsplan te formuleren: 

• De stedenbouwkundige basisstructuur van het plangebied dient intact te blijven. Dat houdt in 

de eerste plaats in dat het orthogonale stratenpatroon, dat indertijd bewust is vormgegeven, in 

stand dient te blijven. 

• De bebouwings- en groenstructuren (vooral in de Ooievaarstraat, Reigerstraat en 

Patrijzenstraat) maken onderdeel uit van dit basispatroon. Deze structuren zijn hierop geënt. 

• De bebouwingsstructuur en de daarmee samenhangende groenstructuur dienen en kunnen 

dan ook grotendeels gehandhaafd worden qua situering en bouwmassa. 

• Vanwege de relatief sterke mate van verstening van het plangebied dienen de aanwezige 

groenstructuren gehandhaafd en versterkt te worden en zo mogelijk gevrijwaard van verdere 

verstening. Structuren die zonder meer gehandhaafd moeten worden vergen een juridische 

regeling die dit waarborgt (i.e. de bestemming Groen). Binnen deze ruimtelijke opzet zijn 

diverse introverte groengebieden aanwezig. De kwaliteit van deze gebieden wordt in dit plan 

onderkend en behouden, door ook deze als Groen te bestemmen. Verbindingen tussen 

groenplekken worden opengehouden in het nieuwe bestemmingsplan, zodat ze onderdeel 

worden van een structuur van openbare ruimtes in de wijk. Ontmoetingen en sociale 

contacten in de wijk worden op deze manier gestimuleerd. De inrichting (spelen, ontspannen, 

sporten) van deze ruimtes is en zal daarop moeten worden afgestemd. 

• Openbaar groen met een minder structurerend karakter valt in het algemeen binnen 

regelingen die meer inrichtingsvrijheid toelaten, zoals Verkeers- en verblijfsdoeleinden. 

Hierbinnen kunnen zowel groenvoorzieningen als verkeerskundige voorzieningen, maar ook 

straatmeubilair, een plaats vinden, afhankelijk van de inrichtingseisen ter plaatse. 

• In het plangebied zijn vooral ontwikkelingen te verwachten in de vorm van 

woninguitbreidingen door middel van aan- en uitbouwen, dakopbouwen en/of -kapellen. 

Woningen moeten kunnen worden aangepast aan de eisen des tijds, doch dit dient te 

gebeuren met inachtname van het specifieke karakter daarvan. In het bestemmingsplan kan 

in dit opzicht niet alles worden gewaarborgd, daar dit geen rechtstreekse eisen kan stellen op 

het gebied van beeldkwaliteit en welstand. Deze aspecten worden dan ook op andere wijze 

gewaarborgd, namelijk via de Welstandstoets, die geschiedt op basis van de gemeentelijke 

Welstands nota. Niettemin worden in het voorliggende plan de hoofdlijnen van de bouwmassa 

vastgelegd, dat wil zeggen grondvlak en hoogte en basisverschijningsvorm (met of zonder 

kap), evenals de niet te bebouwen gedeelten van percelen door middel van daarop 

toegesneden regelingen. 
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• Het water in het plangebied dient - in ieder geval qua opperviakte - gehandhaafd te worden en 

zo mogelijk vergroot. Het streven naar behoud geldt primair voor water met een structurerend 

karakter of historische origine. 

• De openbare ruimte dient zo te kunnen worden {heringericht dat het bestemmingsplan in dit 

opzicht zo weinig mogelijk belemmeringen oproept. De bestemming Verkeers- en 

verblijfsdoeleinden is geschikt voor gebieden met een openbaar karakter dat niet alleen wordt 

bepaald door verkeerskundige eisen. 

4.2 Specifieke ontwikkelingen 

In het plangebied zullen zich in de nabije toekomst geen grootschalige ingrepen voor gaan doen. Het 

betreft een bestaand gebied, waarin normaal beheer en continuïteit van functies de boventoon voeren. 

Dat is geheel mogelijk binnen de randvoorwaarden van het plan. 

De enige aspecten die in tegenstelling tot de voorliggende bestemmingsplannen ais gevolg van nieuw 

(rijks)beleid thans expliciet geregeld worden betreffen: 

Regelgeving Beschermd Stadsgezicht 

De zuidrand van het plangebied maakt deel uit van het aangewezen beschermd stadsgezicht Stelling 

Den Helder en is tevens aangewezen als rijksmonument. Hiermee is de ruimtelijk-historische structuur 

van deze gronden van groot belang voor het behoud van de identiteit van Den Helder. 

Binnen deze gronden zijn dan ook bij recht geen nieuwe bouw- en aanleg mogelijkheden opgenomen. 

Het aanlegvergunningenstelsel uit het vorige bestemmingsplan welke door de Rijksdienst voor 

cultureel erfgoed als voldoende beschermend was gekwalificeerd is ook in het nieuwe 

bestemmingsplan overgenomen. 

Hierbij is de oude benaming aanlegvergunning vervangen door de huidige benaming zijnde 

omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, en van 

werkzaamheden. Deze regeling is verwerkt in de ter plekke geldende dubbelbestemming. 

Spoorwegen 

Ten noorden van De Linie en aan de westkant van het plangebied liggen gronden welke in gebruik zijn 

ten behoeve van het spoor. Binnen de komende planperiode zal dit gebruik niet gewijzigd worden. Om 

deze reden is de in het vorige bestemmingsplan aanwezige wijzigingsbevoegdheid niet in dit plan 

overgenomen. 

In het vorige bestemmingsplan waren deze gronden deels bestemd ten behoeve van bedrijven. Deze 

bestemming is in dit bestemmingsplan niet overgenomen omdat dit binnen gebied niet ontsloten is 

(kan worden) zonder dat de recent geëlektrificeerd spoorweg overschreden moet worden en 
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verkeerstechnisch verbonden moet worden met de Kievitstraat. Daarnaast is dit gebied gelegen 

binnen de invloedssfeer voor groepsrisico van het naastgelegen LPG tankstation. 

Bedrijven en beschermingszone voor LPG 

Tussen het spoor en de Kievitstraat is een strook aanwezig ten behoeve waarbinnen bedrijven 

gerealiseerd zijn/kunnen worden. Gezien de beperkte afstand tot de nabijgelegen woningen is een 

beperkte milieucategorie toegestaan. In samenspraak met ProRail is gekozen om de bebouwing van 

de bedrijven vrij te houden van het spoor. Op deze wijze wordt voorkomen dat er blinde gevels aan de 

spoorzijde ontstaan die zich lenen oor het aanbrengen van graffiti. 

Op de voorgestelde wijze wordt de visuele kwaliteit van de toegang tot de stad per spoor 

gewaarborgd. 

In de bedrijvenstrook is een LPG vulpunt aanwezig. Zoals ook in paragraaf 3.5.1 is verwoord waren de 

wettelijke beperkingen die dit vulpunt met zich meebrengt niet goed verwoord in het vorige 

bestemmingsplan. 

In het nu opgestelde bestemmingsplan zijn de ruimtelijke gevolgen van het LPG vulpunt verwerkt. Dit 

heeft onder andere geleid tot een beperking van de bouwmogelijkheden van gebouwen rondom het 

vulpunt. Een ander aspect is dat op de verbeelding een contour is opgenomen waarbinnen het 

groepsrisico een rol speelt. Voor de bestaande activiteiten (woningen en bedrijven) binnen dit plan 

heeft dat geen gevolgen. Ten behoeve van nieuwe activiteiten die binnen de contour gerealiseerd 

worden dient voorafgaande aan de vergunningverlening eerst getoetst te worden aan de 

aanvaardbaarheid ten aanzien van het groepsrisico. Dit om ongewenste overschrijdingen van het 

groepsrisico te voorkomen. 

School De Spinaker 

De School de Spinaker is gelegen aan de Burgemeester Houwing Singel 4. Deze locatie staat op de 

nominatie om binnen de planperiode als school opgeheven te worden. Bewust wordt gekozen om 

voor deze locatie geen wijzigingsbevoegdheid naar een andere bestemming op te leggen daar het 

toekomstige gebruik van deze gronden thans nog niet te voorzien is. Bij herontwikkeling van deze 

gronden dient rekening gehouden te worden met het bedrijventerrein Westoever alsmede met de 

naastgelegen locatie waar autobedrijf Fazant is gevestigd. 
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5. Juridische aspecten 

5.1 Inleiding 

Als belangrijkste doelstellingen voor het bestemmingsplan De Vogelbuurt 2014 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. 

5.2 Onderdelen van het bestemmingsplan 

Het bestemmingsplan bestaat uit planregels met bijlagen, de verbeelding met daarbij een toelichting 

met bijlagen. 

De regels (met eventuele bijbehorende bijlagen) bevatten het juridisch instrumentarium voor het 

regelen van het gebruik van de gronden en gebouwen en bepalingen betreffende de toegelaten 

bebouwing. 

De verbeelding heeft een ondersteunende rol voor de toepassing van de regels alsmede de functie 

van visualisering van de bestemmingen. Op de verbeelding worden de bestemmingen, aanduidingen 

en figuren weergegeven, met daarbij harde randvoorwaarden. De verbeelding vormt samen met de 

regels het voor burgers bindende onderdeel van het bestemmingsplan. 

De toelichting (met eventuele bijbehorende bijlagen) 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 

regels. 
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5.3 Typen bestemmingsplannen 

In de praktijk komen drie soorten bestemmingsplannen voor. Dit zijn beheersplannen, 

ontwikkelingsplannen en een mengvorm van de twee typen plannen. 

Een beheersplan staat voor een overwegend conserverend bestemmingsplan voor een al 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 Vogelbuurt 2014 vervult in Den Helder hoofdzakelijk een beheerfunctie. Dit is 

ook te zien aan het kaartbeeld. Er is gedetailleerd bestemd per perceel is één bestemming 

opgenomen waarbinnen het gebruik en de bouwmogelijkheden gedefinieerd zijn. 

5.4 Systematiek van de planregels 

De regels vallen in vier hoofdstukken uiteen. Per hoofdstuk zullen de diverse bepalingen artikelsgewijs 

worden besproken. 

5.4.1 Inleidende regels 

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

kunnen hanteren. De inleidende regels bestaan uit de volgende artikelen: 

Artikel 1 Begrippen 

Dit artikel geeft de betekenis aan een aantal in de regels voorkomende begrippen. Hierdoor wordt de 

interpretatie van de begrippen vastgelegd, waardoor de duidelijkheid wordt vergroot. Voor zover in de 

planregels begrippen worden gebruikt die niet in dit artikel vermeldt staan, wordt aangesloten bij het 

normaal spraakgebruik of relevante wetgeving. 

Artikel 2 Wijze van meten 

Dit artikel geeft aan hoe bepaalde maten dienen te worden berekend. 
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5.4.2 Bestemmingsregels 

Deze artikelen bevatten de bepalingen welke direct verband houden met de op de verbeelding 

aangegeven bestemmingen. Per bestemming is de volgende opzet aangehouden, namelijk: 

• Bestemmingsomschrijving: een omschrijving van de functies die op gronden met een 

specifieke bestemming zijn toegestaan. 

• Bouwregels: regels die aangeven op welke plek gebouwd mag worden en welke afmetingen 

het bouwwerk mag c.q. moet hebben. 

Naast bovengenoemde onderdelen bevatten een aantal bestemmingsplanbepatingen ook flexibiliteit-

bepaiingen om op gewenste / toekomstige ontwikkelingen te kunnen spelen: 

• Afwijkingen: hierin wordt aangegeven van welke regels en onder wat voor voorwaarden in een 

omgevingsvergunning van bepaalde regels in een bestemmingsplan kan worden afgeweken. 

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 (woonsituatie, straat- en bebouwingsbeeld en verkeersveiligheid) 

aanvullende eisen stellen aan de bouwregels. 

Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen gebouw zijnde, en van 

werkzaamheden: 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 omgevingsvergunning. 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 voor een werk geen omgevingsvergunning noodzakelijk 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 'Omgevingsvergunning voor het 

uitvoeren van werken, geen gebouw zijnde' 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. 
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Hieronder volgt een beschrijving van de belangrijkste functies in het plangebied en de wijze waarop ze 

in de voorschriften zijn opgenomen. 

Bestemmingen 

Het bestemmingsplan Vogelbuurt 2014 bevat de volgende bestemmingen: 

1. Bedrijf 

2. Detailhandel 

3. Groen 

4. Horeca 

5. Maatschappelijk 

6. Tuin 

7. Verkeer 

8. Verkeer-Railverkeer 

9. Verkeer - Verblijf 

10. Water 

11. Wonen 

1. Bedrijf 

De bestemming Bedrijven komt in het plan alleen tussen het spoor en de Kievitstraat voor. De in het 

plangebied voorkomende bedrijven zijn positief bestemd. 

Gezien de aanwezige woningbouw aan de andere kant van de Kievitstraat is de maximaal toelaatbare 

milieucategorie milieuklasse 2. Hierbinnen vallen ook de al bestaande bedrijven. 

Binnen de bestemming zijn twee aanduidingen opgenomen waar de verkoop van motorbrandstoffen is 

toegestaan. Binnen de rest van de bestemming is dit niet het geval. Bij het zuidelijke verkooppunt voor 

motorbrandstoffen is teven verkoop van LPG toegestaan. De als gevolg daarvan aanwezige 

veiligheidszones zijn middels een gebiedsaanduiding LPG-1 en LPG-2 opgenomen. Binnen de eerste 

zone zijn geen nieuwe gebouwen toegestaan. Binnen de zone LPG-2 moet voorafgaand aan nieuwe 

ontwikkelingen gekeken worden of het groepsrisico niet de oriëntatie waarde voor groepsrisico 

overschrijdt. 

2. Detailhandel 

Binnen het plangebied is alleen de Albert Hein met omliggende gronden bestemd ais Detailhandel. 

Middels een aanduiding is de supermarkt beperkt tot de huidige bebouwingsoppervlak. De gronden 

die niet voor bebouwing zijn aangegeven worden gebruikt ten behoeve van de bij de supermarkt 

behorende parkeervoorziening. 

!_NU MRO.0400.217BP VOGE LB2014 Ontwerp juni 2014 70 van 83 



3. 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 groenstroken langs straten en paden, evenals fiets- en voetpaden. 

Binnen het plangebied zijn op deze wijze de grotere groeneiementen vastgelegd die mede bepalend 

zijn voor de hoofdgroenstructuur in het plangebied. Hieronder zijn ook zaken begrepen als paden, 

speel voorzieningen 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 met uitzondering van 

gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen niet toegestaan. Het gebruik van deze gronden als 

parkeervoorziening is niet toegestaan. De gronden gelegen rondom het buurthuis hebben een aparte 

aanduiding speelvoorziening gekregen om hier ook grotere bouwwerken ten behoeve van sport en 

speelvoorzieningen te kunnen realiseren. 

4. Horeca 

De enige bestemming Horeca is gelegen op gronden behorende bij de snackbar op de hoek 

Fazantenstraat - Ooievaarstraat. De snackbar is positief bestemd. 

5. 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-/naschoolse opvang, buurthuis, dierenpension, zorg- en welzijnsinsteliingen, religieuze 

gebouwen, gezondheidszorg en andere specifieke vormen van maatschappelijke dienstverlening. 

Maar ook militaire terreinen en inrichtingen en justitiële inrichtingen vallen hieronder. 

Ten aanzien van de bouwmassa is aansluiting gezocht bij de bestaande bebouwing. 

6. Tuin 

De bestemming tuin is primair bedoeld als onbebouwde ruimte gelegen aan de voorkant en 

behorende bij een woning. De tuinen gelegen aan de achterkant van de woning is gebracht onder de 

bestemming Wonen. 

Binnen de gronden die als tuin zijn bestemd is plaatsing van bijgebouwen niet mogelijk. Aan- en 

uitbouwen mogen alleen in de vorm van erkers en luifels worden gerealiseerd conform de in de regels 

gestelde afmetingen. 

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

De wegen met de bestemming verkeer zijn bestemd voor rijbanen, parkeervoorzieningen, fiets- en 

voetpaden, bermen en groenvoorzieningen. De voornaamste functie van deze 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, masten en duikers) 

toegestaan. 

8. Verkeer-Railverkeer 

Een dee! van de hoofdspoorverbinding lopende van Den Helder Centraal richting Alkmaar loopt door 

het plangebied. Het spoor met de daarop betrekking hebbende gronden hebben de bestemming 

Verkeer-Railverkeer gekregen. Tunnels lopende onder de spoorbaan zijn middels een aanduiding 

weergegeven. Daarnaast zijn ter plekke van bestaande bouwwerken een tweetal bouwvlakken 

opgenomen ter bestendiging van deze bouwwerken. Tot slot is tegen de Linie een Zend- en 

ontvangstinstallatie gelegen. Deze wordt met een bijbehorende aanduiding mogelijk gemaakt, waarbij 

de maximale hoogte van de zendmast gelijk is aan de bestaande hoogte. 

9. 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. 

In woonbuurten treft men vaak gescheiden bouwwerken aan die in gebruik zijn voor het stallen van 

een auto of die dienen als extra opslag/bergingsmogelijkheid voor goederen. Deze bouwwerken zijn 

bestemd opgenomen met een aanduiding "opslag". 

Aan deze bouwwerken wordt als bouwmassa meegegeven dat deze moeten vallen binnen het 

aanduidingsvlak en dat zij geen grotere hoogte mag hebben dan 3,5 meter. 

Om overlast ten gevolge van oneigenlijk gebruik van de autoboxen te voorkomen zijn aan de 

aanduiding gebruiksvoorschriften gekoppeld die een aantal activiteiten binnen de bestemming strijdig 

maakt. Het betreft hier onder andere het bewonen van de garagebox, het gebruiken ten behoeve 

detailhandel en als seksinrichting. 
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10. Water 

Op de plankaart staan het bestaande in het plangebied aanwezige water aangegeven met de 

bestemming Water. Binnen deze bestemming is het realiseren van bruggen toegestaan. 

Het water is zowel esthetisch van belang, maar dient ook als waterberging en heeft een 

ondergeschikte recreatieve functie. 

11. 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, half 

vrijstaande en rijtjeswoningen inclusief de bij de woonhuizen behorende aan- en uitbouwen en 

bijgebouwen. 

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/of nokhoogte met 

een aanduiding op de piankaart 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 al 

bestaande plaatsen. 

Ook maken de regels het op het achter- en/of zijerf mogelijk bouwwerken met een beperkte omvang te 

realiseren in de vorm van een aan- en/of uitbouw en/of bijgebouw. Het is ook mogelijk op deze 

gronden een overkapping te realiseren. Ook is het mogelijk het dak van de aan- of uitbouw aan de 

achterzijde van de woning te gebruiken t.b.v. het realiseren van een dakterras. Dakterrassen op 

bijgebouwen zijn daarentegen niet toegestaan. 

Aan de regels zijn gebruiksregels toegevoegd. Deze regelen dat het is toegestaan dat een woning 

voorziet in een aan huis verbonden beroep (conform de begrippenlijst in artikel 1) tot een maximum 

oppervlak van 30% van het begane grond oppervlak met een maximum van 35m 2 . Ook qua ruimtelijke 

uitwerking en uitstraling dient de nevenfunctie ondergeschikt te zijn aan de woonfunctie. 
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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 50m 2 echter onder een aantal 

voorwaarden waaronder een aanvullende parkeerverpllchting in de vorm van 1,55 parkeerplaatsen 

per 100m2 bruto vloer oppervlak. 

Dubbel - Bestemmingen 

Het bestemmingsplan Vogelbuurt 2014 bevat de volgende dubbel - bestemmingen: 

1. Waarde - Archeologie 

2. Waarde - Beschermd Stadsgezicht 

1 . Waarde - Archeologie 

De cultuurhistorische nota voor Den Heider geeft locaties in Den Helder aan waar de verwachting tot 

het aantreffen van archeologische resten aanwezig is. Ook voorziet deze nota in de verplichting om 

deze gebieden in bestemmingsplannen te beschermen. Waarbij aangegeven werd bij welke verstoring 

eerst archeologisch onderzoek verricht dient te worden. 

Binnen het plangebied is maar één locaties aangewezen, Dit betreft een onderdeel van de linie welke 

ook onderdeel uitmaakt van het beschermd stads en dorpsgezicht. In de aanvullende bestemming is 

vervolgens aangegeven wanneer nader archeologisch onderzoek dient plaats te vinden. 

2. Waarde - Beschermd Stadsgezicht 

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). 

Ten aanzien van het plangebied is geoordeeld dat het vorige bestemmingsplannen Vogelbuurt 2003 

afdoende beschermend was. In dat plan was voorzien van een aanleg vergunningenstelsel die het 

behoud de structuur van het gebied afdoende waarborgde. 

In dit bestemmingsplan zijn de gronden voorzien van een dubbelbestemming. Uitgangspunt van deze 

dubbelbestemming is om de structuur van de Linie welke is gelegen in de zuidelijke strook van het 

plangebied te behouden. Hiertoe is een regeling opgenomen voor een omgevingsvergunning voor het 

uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde en van werkzaamheden. Met de genoemde regeling is 

het niet mogelijk de structuur van het gebied te wijzigen zonder dat van de Rijksdienst voor 

Cultuurhistorie een positief advies is verkregen. 
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5.4.3 Algemene regels 

Hoofdstuk 3 bevat de algemene regels, zoals de anti-dubbeltelbepalingen, algemene bouw, -

gebruiks, - ontheffingsregels evenals de algemene procedureregels. 

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 (artikel 16) 

In dit artikel wordt geregeld boe 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 vooral 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 al 

meegenomen zijn in de berekening van een eerdere bouwvergunning. Het is dus niet toegestaan 

gronden twee keer in te zetten om een omgevingsverguning te verkrijgen. 

Algemene gebruiksregels (artikel 17) 

Hieronder zijn vermeld de gebruiksregels die over alle bestemmingen in het bestemmingsplan vallen. 

Dit voorkomt dat deze gebruiksregels bi] iedere bestemming afzonderlijk opgenomen dienen te 

worden. 

In dit artikel zijn ook regels opgenomen voor evenementen. 

Evenementen 
Of een evenement planologisch relevant is, hangt af van verschillende aspecten: 

• aard van de bestemming en aard van de omgeving (gevoelig of geen gevoelige locatie in de 

zin van o.a. natuur/bewoning, e tc ) ; 

• duur; 

• frequentie; 

• aard van de activiteit; 

• (mogelijk) blijvende nadelige planologische gevolgen. 

Een bestemmingsplan verzet zich niet tegen kortdurend en incidenteel gebruik van gronden voor 

evenementen (RvS 3-3-2010, LJN BL6212). Voor dergelijke activiteiten hoeft dus geen aparte regeling 

in het bestemmingsplan te worden opgenomen. Pas wanneer een activiteit planologisch relevantie 

verkrijgt is een regeling noodzakelijk. Op dat moment bestaat namelijk het risico dat het (tijdelijke) 

gebruik van de betreffende locatie voor het evenement als strijdig met het bestemmingsplan moet 

worden geacht. 
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Voorbeelden uit de jurisprudentie zijn: 

» 1 daags muziek festival, in totaal 9 dagen durend met op- en afbouw, 1500 bezoekers. Mede 

vanwege de duur van het festival als gevoig van op- en afbouw oordeelt de ABRvS dat geen 

sprake is van kortdurend gebruik {ABRvS 3-3-2010, nr. 200905954/1/H1); 

• detailhandelsactiviteiten in een gebied met de bestemming 'industrieterrein' worden 

vooralsnog als te incidenteel aangemerkt om als planologisch relevant te worden beschouwd. 

Vz ABRvS 10-12-1981, nr A-31.6659); 

• het houden van bijeenkomsten op een bedrijventerrein is terecht in strijd met het 

bestemmingsplan geoordeeld. {ABRvS 28-9-2011, nr. 201101344/1/H1). 

• het innemen van een standplaats gedurende een aantal dagen per week is niet kortdurend en 

ook niet incidenteel (ABRvS. 2-5-2009, 200806274/1/H3); 

» het houden van maximaal zes openbaar toegankelijke feesten per jaar is niet incidenteel 

(Afdeling d.d. 14 januari 2009, U N : BG9758); 

• het plaatsen van een mobiele kraan voor enige uren voor in totaal maximaal vier keer per jaar 

is zowel kortdurend als incidenteel (ABRvS 16-1-2008, U N : BC2137); 

• het één tot tweemaal per jaar kort parkeren is zowel kortdurend als incidenteel (ABRvS 1-4¬

2009, U N : BH9229); 

• Gebruik van (agrarisch) terrein voor jaarlijks schuttersfeest (duizenden bezoekers) gedurende 

drie dagen, terwijl ook opbouw en afbraak enkele dagen in beslag neemt. ABRvS oordeelt dat 

geen sprake is van kortdurend en incidenteel gebruik (13-04-2005, nr. 200405311/1). 

In de gemeente Den Helder is ervoor gekozen de locaties waar evenementen plaatsvinden specifiek 

daarvoor aan te duiden. De gemeente heeft een inventarisatie gehouden van de locaties, die als 

evenemententerrein zijn aangewezen. Daarnaast heeft de gemeente Den Helder het begrip 

evenement ruim gedefinieerd. 

Niet-locatie gebonden evenementen 

Daarnaast vinden er in de gemeente ook (jaarlijks terugkerende) evenementen plaats, die niet aan 

één locatie zijn gebonden. De gemeente Den Helder wil ook deze evenementen in het plan kunnen 

toestaan. 

Om niet-locatie gebonden evenementen direct toe te staan, is in artikel 'Algemene gebruiksregels' van 

dit bestemmingsplan hiervoor een aparte bepaling opgenomen. Het gaat hierbij om de evenementen 

van de categorie 1 (zie art 1, sub 48 van de regels). 
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Algemene aanduidingsregels (artikel 18) 

In dit hoofdstuk worden regels gesteld behorende bij de gebiedsaanduidingen op de digitale 

verbeelding. In dit bestemmingsplan zijn dat er twee nl. 'Geluidszone - Industrie' en 'Veiligheidszone -

LPG'. 

Voor een deel zijn deze zones weer onderverdeeld in sub categorieën omdat aan deze 

subcategorieën andere wetgeving van toepassing is. Daar waar deze aanduiding strijdig is met de 

bestemming zijn deze aanduidingen maatgevend. 

Geluidszone - industrie 

De gebiedsaanduiding Geluidszone - industrie is onderverdeeld in twee gebiedsaanduidingen. De bij 

iedere gebiedsaanduiding behorende industriegebied is toegevoegd achter de naam. Dit om de 

oorspronkelijke bron eenvoudig te kunnen achterhalen en eventueel te kunnen zien waar meerdere 

geluidszones elkaar overlappen. 

Het betreft hier de door de gemeenteraad vastgestelde Geluidszone Industrieterrein Westoever en de 

geluidszone voortkomend uit het gezoneerd industrieterrein Haven Den Helder. 

Voor nieuwe gebouwen waarbinnen een geluidsgevoelige bestemming aanwezig is liggend binnen 

één van de zones geldt dat de geluidsbelasting moet voldoen aan de geldende 

voorkeursgrenswaarde. Is dat niet het geval, dan zal een hogere grenswaarde moeten worden 

vastgesteld. 

Veiligheidszone - LPG 

De gebiedsaanduiding veiligheidszone-LPG is opgenomen om toekomstige ongewenste 

ontwikkelingen te voorkomen die een veiligheidsrisico kunnen opleveren als gevolg van een binnen 

het bestemmingsplan gelegen LPG vulpunt en opslag. 

De gebiedsaanduiding Veiligheidszone-LPG1 betreft de zone van het individueel risico. Binnen deze 

zone geldt een bouwverbod voor nieuwbouw of uitbreiding omdat deze bebouwing tot een mogelijke 

toename (kan) leiden van mensen binnen het gebied. 

De gebiedsaanduiding Veiligheidszone -LPG 2 betreft de zone waarbinnen gekeken moet worden of 

een toename van bebouwing/gebruik kan leiden tot een overschrijding van de oriëntatiewaarde 

behorende bij het groepsrisico. Eventuele bouw/activiteiten zijn dan alleen mogelijk als aangetoond 

wordt dat de toename niet zal leiden tot een overschrijding van deze voorkeurswaarde. 

Op de volgende pagina worden de oriëntatie waarden weergegeven voor inrichtingen (stationair) en transport. 
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Oriëntatiewaarde voor stationaire activiteiten (onderste lijn) en transport (bovenste lijn) 

Algemene afwijkingsregels (art 19) 

Dit is een flexibiliteitbepaling met afwijkingsmogelijkheden die voor alle bestemmingsplannen geiden. 

In het onderhavige plan gaat het om afwijkingsmogelijkheden voor nutsvoorzieningen, antennemasten 

en geringe afwijkingen en maatafwijkingen. 

Van de afwijking van maten, afmetingen, en percentages, kan pas gebruik worden gemaakt indien er 

sprake is van een algemeen belang, dan wei een collectief belang wat zal leiden tot een verbetering 

van het straat- en bebouwingsbeeld. Een individuele aanvraag wordt niet gezien als het verbeteren 

van het straatbeeld. Dit treedt pas op ais meer dan 50% van de aanwezigen woningen in de straat 

gelijktijdig voorziet in een nieuwe ontwikkeling. 

5.4.4 Overgangs- en slotregels 

De bepalingen van de 'Overgangs- en slotregels ' vormen het sluitstuk van de regels en bevatten de 

overgangsbepalingen en de aanroeptitel van het bestemmingsplan. 

Overgangregels (art 20) 

In dit artikel is geregeld wat de juridische gevolgen zijn voor bouwwerken die al bestaan op het 

moment van tervisieiegging van het ontwerp van het plan dan wel nadien nog kunnen worden 

opgericht overeenkomstig de daarvoor geldende bepalingen van de Woningwet. Ook wordt geregeld 
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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. 

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 ais 

gevolg van een calamiteit worden herbouwd, op voorwaarde dat de betreffende omgevingsvergunning 

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 evenais het gebruik van zich op die gronden bevindende bouwwerken, 

dat in strijd is met het toegestane gebruik in het onderhavige plan, maar ai plaatsvond vóór de datum 

waarop het plan onherroepelijk rechtskracht heeft verkregen, mag worden voortgezet. Het gaat om 

illegaal gebruik dat al 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 (artikel 21) 

Dit artikel geeft de naam van het bestemmingsplan aan: De Vogelbuurt 2014 
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6. Economische uitvoerbaarheid 

6.1 Algemeen 

Op grond van het Besluit ruimtelijke ordening dient er in het kader van het bestemmingsplan een 

onderzoek te worden gedaan naar de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid van het 

plan. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële haalbaarheid van het plan. 

6.2 Uitvoerbaarheid 

Aangezien het voorliggende bestemmingsplan primair een conserverend karakter heeft, heeft het 

bestemmingsplan geen financiële gevolgen voor de gemeente en is daarom in economisch opzicht 

uitvoerbaar. 

• 
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7. Overleg en inspraak 

Het voorontwerpbestemmingsplan De Vogelbuurt 2014 heeft vanaf 24 maart 2014 tot en met 

5 mei 2014 ter Inzage gelegen. Het plan heeft fysiek in het gemeentehuis ter inzage gelegen en was 

te vinden op de gemeentelijke website. Tevens is het voorontwerp toegezonden aan meerdere 

overleginstanties. De inspraakprocedure op grond van de gemeentelijke inspraakverordening, welke 

geen juridisch onderdeel is van de bestemmingsplanprocedure, is bedoeld om in de 

voorbereidingsfase onvolkomenheden te signaleren. 

Gedurende de termijn van ter inzage legging zijn 3 inspraakreacties ontvangen. Bij het ter visieleggen 

van het ontwerp bestemmingsplan hebben wij de indieners van de zienswijzen op de hoogte gebracht 

over de beantwoording en (eventuele ) verwerking van de zienswijzen. In deze brief geven wij tevens 

aan dat indiener in de volgende fase kan reageren op het bestemmingsplan. Ook hebben 4 

overleginstanties (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, provincie Noord-Holland, 

de veiligheidsregio Noord- Holland Noord en Rijkswaterstaat) gereageerd op het voorontwerp 

bestemmingsplan. In deze Nota van beantwoording welke als bijlage 3 aan deze toelichting is 

bijgevoegd) geeft het college van burgemeester en wethouders antwoord op de ontvangen reacties op 

het voorontwerp bestemmingsplan. De inspraak- en overlegreacties worden kort weergegeven en 

beantwoord. In de nota van beantwoording wordt ook aangegeven of er naar aanleiding van de reactie 

veranderingen worden doorgevoerd in het bestemmingsplan. De reacties en overleg reacties met 

andere overheden zijn als bijlage 4 bij de toelichting opgenomen. In de nota van beantwoording wordt 

ook aangegeven of er naar aanleiding van de reactie veranderingen worden doorgevoerd in het 

bestemmingsplan. 

Met de beantwoording van de inspraak- en overlegreacties wordt de fase van het voorontwerp 

afgesloten. De wijzigingen die uit de reacties voortkomen worden doorgevoerd in het ontwerp 

bestemmingsplan, waarmee de bestemmingsplanprocedure formeel zal worden opgestart. 
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Milieudienst Kop van Noord-Holland 
Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Vogelbuurt 2014 te Den Heider 

Samenvatting 

In de gemeente Den Helder wordt voor de Vogelbuurt een bestemmingsplan voorbereid. Een 
herziening van een bestemmingsplan dient formeel iedere tien jaar plaats te vinden. Dit is voor de 
gemeente de reden om een nieuw bestemmingsplan te vervaardigen. 

In verband hiermee dient in het kader van een goede ruimtelijke onderbouwing van dit plan onder 
meer onderzoek gedaan te worden naar de geluidsbelasting op geluidsgevoelige bestemmingen 
als woningen en gebouwen voor onderwijs en gezondheidszorg. 

Uit berekeningen blijkt dat voor de bestaande geluidgevoelige bebouwing (woningen) de geluid
niveaus vanwege langsrijdend verkeer liggen tussen de 48 (de voorkeursgrenswaarde Wgh) en 63 
dB Lden- Voor deze bestaande woningen heeft de overschrijding van de voorkeursgrenswaarde 
geen gevolgen. 
Gezien het karakter van de doorgaande wegen zijn dit gebruikelijke waarden. De toekomstige 
verkeerssituatie zal niet ingrijpend veranderen. 

Het plangebied ligt tevens binnen de wettelijke geluidzone van het spoor Alkmaar-Den Helder. 
Ook hiervoor geldt dat bij conserverende bestemmingsplannen bij bestaande situaties geen 
toetsing aan de voorkeursgrenswaarden van 53 dB (onderwijs) en 55 dB (woningen) 
behoeft plaats te vinden. 
Vanwege de nabijheid van het kopstation Den Helder is de geluidbelasting binnen het plangebied 
maximaal 55 dB L^,, dit is te kwalificeren als redelijk. 

In het plangebied liggen de zones van de gezoneerde industrieterreinen Haven Den Helder en 
Westoever. Aangezien de betreffende geluidniveaus (de 50 dB(A)-contouren) niet relevant zijn op 
de betrokken woningen, is de bijdrage industrielawaai op de totale geluidbelasting te 
verwaarlozen. Daarom is het aspect industrielawaai buiten beschouwing gelaten. 

Het betreft een consoliderend bestemmingsplan. Er zijn op korte termijn geen nieuwe 
geluidgevoelige ontwikkelingen te verwachten. 
Verbouw of uitbreiding van woningen wordt niet gezien als een nieuwe situatie, en valt dus niet 
onder toetsing aan de grenswaarden Wet geluidhinder voor nieuwbouw. 
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Inleiding 

In de gemeente Den Helder wordt voor de Vogelbuurt een bestemmingsplan voorbereid. Een 
herziening van een bestemmingsplan dient formeel iedere tien jaar plaats te vinden. Dit is voor de 
gemeente de reden om een nieuw bestemmingsplan te vervaardigen. 

In het kader van een goede ruimtelijke onderbouwing van dit plan dient onder meer onderzoek 
gedaan te worden naar de geluidsbelasting op geluldsgevoelige bestemmingen als woningen. 
Dit rapport voorziet daarin, 
In en nabij het plangebied is de geluidsbelasting aanwezig als gevolg van het weg- en railverkeer 
en industrieterreinen. 
In het plangebied liggen de zones van de gezoneerde industrieterreinen Haven Den Helder en 
Westoever. Aangezien de betreffende geluidniveaus (de 50 dB(A)-contouren) niet relevant zijn op 
de betrokken woningen, is de bijdrage industrielawaai op de totale geluidbelasting te 
verwaarlozen. Daarom is het aspect industrielawaai buiten beschouwing gelaten. 
In het rapport wordt alleen ingegaan op de aspecten weg- en railverkeerslawaai. 

Het betreft een consoliderend bestemmingsplan. Er zijn op korte termijn geen nieuwe 
geluidgevoelige ontwikkelingen te verwachten. 
Verbouw of uitbreiding van woningen wordt niet gezien als een nieuwe situatie, en valt dus niet 
onder toetsing aan de grenswaarden Wet geluidhinder voor nieuwbouw. 
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Afbeelding 1.1 Ligging bestemmingsplangebied 



2. Beschrijving van de situatie 

Bestemmingsplan Vogelbuurt 2014 beslaat de gehele wijk Vogelbuurt en wordt globaal begrensd 
door de Ruyghweg aan de noordzijde, de spoorlijn Den Helder - Alkmaar aan de westzijde, de 
spoorlijn tot aan de Fazantenstraat en vanaf dat punt de burgemeester Houwingsingel aan de 
zuidzijde en het Marine Sportpark aan de oostzijde. 
Zuidoostelijk van het plangebied ligt bedrijventerrein Westoever. 

Bijgaande plattegrond geeft een beeld van het plangebied. 
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Afbeelding 2.1 Bestemmingsplangebied Vogelbuurt2014 



3. Wettelijk kader 

3.1 Bestemmingsplan 
In de Wet geluidhinder (Wgh) is vastgelegd dat wanneer de gemeente een nieuw 
bestemmingsplan vaststelt, de grenswaarden uit de Wgh in acht moeten worden genomen. 
Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende bronnen van geluid: 
• Wegverkeer; 
• Railverkeer; 
• Gezoneerde industrieterreinen (hier niet van invloed). 

3.2 Wegverkeerslawaai 
De Wet geluidhinder (Wgh) is alleen van toepassing binnen de wettelijk vastgestelde zone van een 
weg. De breedte van de zone langs wegen is gerelateerd aan het aantal rijstroken en de ligging 
van de weg (binnenstedelijk of buiten stedelijk). De ruimte boven en onder de weg behoort 
eveneens tot de zone van de weg. De betreffende zonebreedtes zijn in tabel 3.2 weergegeven. 

Tabel 3.2 Overzicht zonebreedtes wegen 

Ligging van de wettelijke zone in: 

binnenstedelijk gebied buiten stedelijk gebied 

aantal rijstroken zonebreedte aantal rijstroken zonebreedte 

1 of 2 200 m l o f 2 250 m 
3 of meer 350 m 3 of 4 400 m 

5 of meer 600 m 

Binnen de zone van een te wijzigen of aan te leggen weg dient akoestisch onderzoek plaats te 
vinden naar de geluidbelasting op de binnen de zone gelegen woningen en andere 
geluidsgevoelige bestemmingen. Daarbij dient de geluidsbelasting getoetst te worden aan de 
gestelde normen in de Wet geluidhinder. 

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: 

o Fazantenstraat (gedeeltelijk) 
o Kievitstraat; 
• Ruyghweg; 
o Schootenweg; 

De overige wegen binnen het plangebied zijn akoestisch niet relevant dan wel 30 km wegen 
overeenkomstig artikel 74. lid 2, sub b Wgh en hebben derhalve geen zone. 



Ra i lverkeers lawaai 
In de Wet geluidhinder zijn de voorkeursgrenswaarden gegeven voor rail verkeersla waai. Binnen 
de geluidszone van een spoorweg wordt de hoogte van de geluidsbelasting vastgesteld en 
getoetst aan de voorkeursgrenswaarde voor railverkeerslawaai. Deze voorkeursgrenswaarde 
bedraagt voor woningen in nieuwe situaties l_d e n = 55 dB. Voor een gebouwen met een andere 
geluidsgevoelige bestemming zoals een onderwijsfunctie, geldt een waarde van Laen = 53 dB. 

Indien de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden kan in veel gevallen door Burgemeester en 
Wethouders een hogere grenswaarde worden vastgesteld. Het verlenen van een Hogere waarde 
moet nader gemotiveerd worden. De ontheffingsgronden zijn in principe vastgesteld in het 
gemeentelijke geluidsbeleid. 

De maximale grenswaarde die kan worden verleend bedraagt voor spoorweglawaai 68 dB. 

Indien de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden zal onder andere onderzoek moeten 
plaatsvonden naar de geluidswering van de betreffende woon- en onderwijsfuncties. De eisen met 
betrekking tot de minimale geluidswering van de gevel bij nieuwe te bouwen woon- en 
schoolgebouwen zijn opgenomen in het Bouwbesluit 2012. 



4. Uitgangspunten 

4.1 Wegverkeerslawaai 
Op grond van artikel 76, lid 1 van de Wet geluidhinder dienen bi] de vaststelling of herziening van 
een bestemmingsplan de grenswaarden van de Wet geluidhinder in acht te worden genomen. 
Volgens artikel 76, lid 4 geldt deze verplichting niet voor situaties waarin op het tijdstip van de 
vaststelling van het plan de weg en de woningen en/of andere geluidgevoelige gebouwen 
aanwezig zijn (bestaande situatie). 

Dit houdt in dat bij zogenaamde conserverende bestemmingsplannen geen toetsing aan de 
grenswaarde behoeft plaats te vinden. Bij een besluit van Gedeputeerde Staten, d.d. 25 februari 
1997, nr. 96-713447, heeft dit college het standpunt ingenomen, dat eventuele uitbreiding aan 
bestaande geluidgevoelige bestemmingen niet als nieuwe situaties worden beschouwd. Binnen 
bestemmingsplan Vogelbuurt 2014 zullen zich in de nabije toekomst geen grootschalige 
ontwikkelingen voor gaan doen. Derhalve heeft dit bestemmingsplan een conserverende opzet. 

Intensiteiten wegverkeer 
De verkeersintensiteiten en de verdeling van de voertuigen van het wegverkeer zijn afkomstig van 
de gemeente Den Helder (lokale wegen). Een overzicht van de verkeersgegevens is opgenomen in 
bijlage I van dit rapport 1 _ 

Wegdekken 
Alle wegen in het onderzoeksgebied op de Fazantenstraat na zijn voorzien van het standaard dicht 
asfalt beton (DAB). De Fazantenstraat is vanaf de Patrijzenstraat tot de Ruyghweg voorzien van 
een stille elementenverharding. 

Digitale ondergrond 
Voor de invoer van de omgevingsvariabelen (objecten, bodemgebieden) is gebruik gemaakt van 
de digitale ondergrond (GBKN) van de gemeente Den Helder. 

bodemfactor 
Voor de wegen en het wateroppervlak is een bodemfactor gehanteerd van 0,0 (akoestisch hard). 
Voor het gebied buiten deze bodemgebieden (overig) is een bodemfactor van 1,0 gehanteerd 
(akoestisch zacht). Alleen de akoestisch zachte gebieden zijn ingevoerd. 

4.2 Railverkeerslawaai 
De breedte van de wettelijke zone is per spoortraject vastgelegd in het Besluit geluidhinder langs 
spoorwegen (Bgs). De breedte van de wettelijke zone rond de spoorlijn Den Helder - Alkmaar 
bedraagt 200 meter. 

Gehanteerde spoorgegevens zijn afkomstig uit het elektronische Geluid register Spoor. 



5. Berekeningen 

5.1 Weg verkeerslawaai 
Op grond van de hiervoor genoemde uitgangspunten is een akoestisch rekenmodel opgesteld, 
waarmee de geluidsbelasting op de omgeving vanwege de genoemde wegen is berekend. 
De berekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig de Standaard Rekenmethode I I (SRM-II) voor 
wegverkeer, uit bijlage I I I van het Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012. 

Bij de berekening van de geluidsbelasting vanwege het wegverkeer dient, overeenkomstig het 
Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012, rekening te worden gehouden met de aftrek ex art. 1 lOg 
Wgh, in verband met het naar verwachting in de toekomst stiller worden van het verkeer. Voor 
wegen waarvoor de representatief te achten rijsnelheid van lichte motorvoertuigen minder dan 70 
km/h bedraagt, is daarbij een aftrek van 5 dB toegepast. 
De Berekeningen zijn uitgevoerd met het rekenprogramma Geomilieu, versie 2.30. 

De geluidsniveaus hebben betrekking op de L^-waarde in dB. Dit is het energetisch en naar de 
tijdsduur van de beoordelingsperiode gemiddelde van de volgende drie waarden: 
• het equivalente geluidniveau in de dagperiode (tussen 07.00 - 19.00 uur); 
• het equivalente geluidniveau in de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur) + 5 dB; 
• het equivalente geluidniveau in de nachtperiode (tussen 23.00 en 07.00 uur) +10 dB. 

De geluidsbelasting vanwege het wegverkeer is bepaald in de vorm van de geluidscontouren van 
< 48 dB, 53 dB, 58 dB en >63 dB. De beoordelingshoogte is daarbij gesteld op 5,00 meter ten 
opzichte van het lokale maaiveld. 

In figuur II zijn de geluidcontouren ten gevolge van het wegverkeer weergegeven. 

5.2 Railverkeerslawaai 
De diverse gehanteerde terreinken merken en de ligging van hard- zachtgebieden als 
waterpartijen, de hoogte van de bebouwing en het talud van de spoorlijn etc. zijn op basis van het 
rekenmodel gemodelleerd. 
Gehanteerde spoorgegevens zijn afkomstig uit het elektronische Geluidregister Spoor. 
Uitgaande van het geluidproductieplafond is in de berekeningen een negatieve groepsreductie van 
1,5 dB toegepast 
De Berekeningen zijn uitgevoerd met het rekenprogramma Geomilieu, versie 2.30. 

De geluidbelasting, Lden in dB, is gelijk aan het gewogen gemiddelde van de drie volgende 
waarden: 
• het equivalente geluidniveau in de dagperiode (tussen 07.00 - 19.00 uur); 
• het equivalente geluidniveau in de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur) + 5 dB; 
• het equivalente geluidniveau in de nachtperiode (tussen 23.00 en 07.00 uur) +10 dB. 

In figuur III is de geluidcontour ten gevolge van het railverkeer weergegeven. 



6. Resultaten en conclusie 

6.1 Wegverkeerslawaai 
Voor het geluid van de te onderzoeken wegen is de toekomstige situatie in beeld gebracht. Voor 
het wegverkeerslawaai zijn geluidscontouren bepaald vanaf de voorkeursgrenswaarde van 48 dB 
en hoger, in stappen van 5 dB. 

In onderstaande afbeeldingen 6.1.1 t/m 6.1.6. zijn de geluidcontouren voor het jaar 2025 per weg 
weergegeven. De geluidcontouren zijn berekend op een hoogte van 5 meter. 

Afbeelding 6.1.1 Geluidcontour Fazantenstraat in 2025, inch aftrekart. HOg Wgh 
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De geluidbelasting ter plaatse van de eerstelijns bebouwing kan worden beoordeeld als redelijk 
(48-53 dB). 



Afbeelding 6.1.2 Geluidcontour Kievitstraat in 2025, inci. attrekart. HOg Wgh 
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De geluidbelasting ter plaatse van de eerstelijns bebouwing kan worden beoordeeld als slecht (58¬
63 dB). 



Afbeelding 6.1.3 Geluidcontour Ruyghweg in 2025, ind. aftrek art. llOg Wgh 
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De geluidbelasting ter plaatse van de eerstelijns bebouwing kan worden beoordeeld als slecht (58¬
63 dB). 



Afbeelding 6.1.4 Geluidcontour Schootenweg in 2025, inci. aftrek art. HOg Wgh 
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De geluidbelasting ter plaatse van de eerstelijns bebouwing kan worden beoordeeld als slecht (58¬
63 dB). 

6.2 Rai [verkeers lawaai 
Voor het geluid van de te onderzoeken spoorlijn Is de toekomstige situatie in beeld gebracht. Voor 
het railverkeersla waai zijn geluidscontouren bepaald vanaf de voorkeursgrenswaarde van 53 dB en 
hoger, in stappen van 5 dB. 

In onderstaande afbeelding 6.2. is de geluidcontour weergegeven voor een hoogte van 5 meter. 



Afbeelding 6.2. Geluidcontour spoorlijn Den Hélder-Alkmaar 
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Uit figuur 6.2 blijkt dat een aantal bestaande gebouwen aan de Boerhaavestraat (buiten 
plangebied) en Kievitstraat een hogere geluidbelasting ondervinden dan 53 dB, ten gevolge van 
het railverkeer. 
Vanwege de nabijheid van het kopstation Den Helder is de geluidbelasting binnen het plangebied 
maximaal 55 dB l_en, dit is te kwalificeren als redelijk. 

Voor mogelijke toekomstige nieuwbouw van woningen die binnen de geluidszone van het spoor 
worden geprojecteerd, geldt een voorkeursgrenswaarde van 55 dB Loen, Voor een andere 
geluidsgevoelige bestemming zoals een onderwijsfunctie, geldt een waarde van 53 dB Lden. 



Voorstel tekst bestemmingsplan 

In de Wet geluidhinder (Wgh) is vastgelegd dat de gemeente bij de vaststelling van een nieuw 
bestemmingsplan de grenswaarden voor omgevingslawaai uit de Wgh in acht moet nemen. Een 
akoestisch onderzoek geeft inzicht in de geluidbelasting van (nieuwe) woningen en andere geluid
gevoelige gebouwen voor onderwijs of gezondheidszorg. 
Voor dit plangebied is weg- en railverkeerslawaai op woningen relevant, 

In het plangebied liggen de zones van de gezoneerde industrieterreinen Haven Den Helder en 
Westoever. Aangezien de betreffende geluidniveaus (de 50 dB(A)-contouren) niet relevant zijn op 
de betrokken woningen, is de bijdrage industrielawaai op de totale geluidbelasting te 
verwaarlozen. Daarom is het aspect industrielawaai buiten beschouwing gelaten. 

Het betreft een consoliderend bestemmingsplan. Er zijn op korte termijn geen nieuwe 
geluidgevoelige ontwikkelingen te verwachten. 
Verbouw of uitbreiding van woningen wordt niet gezien als een nieuwe situatie, en valt dus niet 
onder toetsing aan de grenswaarden Wet geluidhinder voor nieuwbouw. 

Wegverkeersiawaai 
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: 

o Fazantenstraat (gedeeltelijk) 
o Kievitstraat; 
o Ruyghweg; 
o Schootenweg; 

De overige wegen binnen het plangebied zijn akoestisch niet relevant dan wel 30 km wegen 
overeenkomstig artikel 74. lid 2, sub b Wgh en hebben derhalve geen zone. 

Uit berekeningen blijkt dat voor de bestaande geluidgevoelige bebouwing (woningen) de 
geluidsniveaus vanwege langsrijdend verkeer liggen tussen de 48 (de voorkeursgrenswaarde 
Wgh) en 63 dB Lj&j, Voor deze woningen heeft de overschrijding van de voorkeursgrenswaarde 
geen gevolgen. 
Gezien het karakter van de doorgaande wegen zijn dit gebruikelijke waarden. De toekomstige 
verkeerssituatie zal niet ingrijpend veranderen. 

Railverkeerslawaai 
Het plangebied ligt tevens binnen de wettelijke geluidzone van het spoor. 
Vanwege de nabijheid van het kopstation Den Helder is de geluidbelasting binnen het plangebied 
maximaal 55 dB L^n, dit is te kwalificeren als redelijk. 



Bi] bestaande situaties behoeft bij zogenaamde conserverende bestemmingsplannen geen toetsing 
aan de voorkeursgrenswaarden plaats te vinden. 
Voor mogelijke toekomstige nieuwbouw van woningen die binnen de geluidszone van het spoor 
worden geprojecteerd, geldt een voorkeursgrenswaarde van 55 dB Lden. Voor een andere 
geluidsgevoelige bestemming zoals een onderwijsfunctie, geldt een waarde van 53 dB Ui e n . 



Figuur I 
Overzicht bestemmingsplan Vogelbuurt 2014 
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Figuur I I 
Geluidcontouren wegverkeerslawaai 
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Milieudienst Kop van Noord-Holland 
Bestemmingsplan Vogelbuurt Zuid Den Helder 

Figuur II 
Geluidcontouren wegverkeerslawaai 
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Milieudienst Kop van Noord-Holland Figuur II 
Bestemmingsplan Vogelbuurt Zuid Den Helder Geluidcontouren wegverkeerslawaai 
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Figuur I I I 
Geluidcontouren railverkeerslawaai 



Milieudienst Kop van Noord-Holland Figuur III 
Bestemmingsplan Vogelbuurt Zuid Den Helder Geluidcontouren railverkeerslawaai 
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Bijlage I I 
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer 

• 



Milieudienst Kop van Noord-Holland 
Bestemmingsplan Vogelbuurt Zuid Den Helder 

Bijlage I I 
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer 

Rapport: 
Model: 

L i j s t van model eigenschappen 
Wegverkeer 2025 

Model eigenschap 
Omschrijving 
Verantwoordeli jke 
Rekenmethode 
Aangemaakt door 

L a a t s t i n g e z i e n door 
Model aangemaakt met 
Standaard u a l v e Ldhoogte 
Rekenhoogte contouren 

Detai1niveau toetspunt r e s u l t a t e n 
• e t a i l n l v e a u r e s u l t a t e n g r i d s 
Standaard bodemfactor 
ZJchthoek Igrdl 
Geometrische u i t b r e i d i n g 

Meteorologische c o r r e c t i e 
CO waarde 
MaKimUB a a n t a l r e f l e c t l e s 
R e f l e c t i e i n woonwijksehermen 
Aa n d a c h t sg e b i ed 

Max. r e f 1 - a f s t a n d van bron 
Max* r e f l . a f s t a n d van rekenpunt 
Luchtdemping 
Luchtdemping [dn/km] 

Wegverkeer 2025 
FrankV 
RMW-2012 
FrankV op 16-1-2013 

FrankV op 19-3-2013 
Geomilieu v. .. I 
0 
5 

G r o e p s r e s u l t a t e n 
G r o * p * r e s u l t a t e n 
0, 00 
2 
V o l l e d i g e 3D analyse 

Conform standaard 
3,50 
1 
Ja 

Conform standaard 
0,00; 0,00; 1,00; Z r00; 4,00; 10,00; 23,00; 53,00 

1 
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Milieudienst Kop van Noord-Holland Bijlage I I 
Bestemmingsplan Vogelbuurt Zuid Den Helder Invoergegevens rekenmodel wegverkeer 
Commentaar 
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Milieudienst Kop van Noord-Holland 
Bestemmingsplan Vogelbuurt Zuid Den Helder 

Bijlage II 
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer 

Model; Wegverkeer 2025 
Groep: I hoof dgroep] 

L i j s t van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - PMW-2012 

Naam Omschr, ISO : [5 Hdef . Type Cpl Cpl. w Hbron H e l l i n g Wegdek ••. :: . i 
01 Sohootenweg 0, 00 , R e l a t i e f V e r d e l i n g F a l s e 1.5 dB 0 ,15 0 WO 
02 K i e v i t s t r a a t 0,00 0,00 R e l a t i e f V e r d e l i n g F a l s e 1.5 dB 0,75 0 HO 50 
03 Ruyghweg 0,00 0,00 R e l a t i e f V e r d e l i n g F a l s e 1.5 dB 0, 75 0 HO 50 
04 Ruyghweg 0,00 0,00 R e l a t i e f V e r d e l i n g F a l s e 1.5 dB 0, 7S 0 HO 50 
OS F a z a n t e n s t r a a t o.oo 0,00 R e l a t i e f V e r d e l i n g F a l a e 1.5 dB 0, 75 0 50 

05 F a z a n t e n s t r a a t o,oo 0,00 R e l a t i e f V e r d e l i n g F a l s e 1 . 5 dB 0, 75 0 HO 50 
05 F a z a n t e n s t r e a t 0,00 0, 00 R e l a t i e f V e r d e l i n g F a l s e 1.5 dB 0, 75 0 H10 30 

Geomilieu V2.30 19-8-2013 10:48:49 



Milieudienst Kop van Noord-Holland B i j | a g e u 

"mrtZ^D&iHéder Im^gegerensjekenmo^ 

i t rekenmethode tiegvarkeers lawaai - R M W - 2 0 1 2 

V W W l V.MR(H) 1 v tHRPI , v g v I D ) ) v 1 L y ( A > ) V ( L V ( K T ) V . L v P , , , V , H V , d „ V IHV.AH V.MV.Hll V<MVP4, 

Model i Wegverkeer 2025 
Groep: (hoofdgroep} 

L i j s t van Wegen 

Ma am V(«(A) 1 VIMR(N)) 
01 50 50 
02 SO 50 
03 50 50 
04 50 50 
05 50 50 

05 50 50 
05 30 30 

— 50 50 50 
— 50 50 50 
— 50 50 50 
— 50 50 50 
— 50 50 50 

— 50 50 50 
— 30 30 30 

50 50 5 0 _ _ 

50 50 50 __ 
30 50 50 
50 50 50 
50 50 50 — 

50 50 50 __ 
30 30 30 

t 
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Milieudienst Kop van Noord-Holland 
Bestemmingsplan Vogelbuurt Zuid Den Heider 
Model: Wegverkeer 2025 
Groep: (hoofdgroep) 

L i j s t van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeers iawaa i - RMW-2Ü12 

Bijlage II 
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer 

Naam V(ZV(D) ) V(ZV(A1) V I E V I W ) VC!VI"1) T o t a a l a a n t a l U n t i D I »Int[A) Hnt(N) Ï I n t P 4 tMR(D) IMR(A) IKR(N) 
01 50 50 50 11963,00 5, 9(1 2, 92 0, 57 
02 50 50 50 9637,00 6,BI 3,41 0,58 — — 

03 50 50 50 4525,00 6,57 3,47 0,89 
01 50 50 50 4551,00 6, 57 3,47 0,89 — 

os 50 50 50 799,00 6, 57 3, 47 0,89 

05 50 50 50 799,00 6,57 3,41 0, 89 — 

05 ÏO 30 30 799,00 6,57 3,47 0,89 — 

• 
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Milieudienst Kop van Noord-Holland 
Bestemmingsplan Vogelbuurt Zuid Den Helder 
Model; Wegverkeer 2025 
Groep: (hoofdgroep) 

L i j s t van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeers lawaa i - BMW-2012 

Bijlage I I 
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer 

Haam ÏMRP4 SLV(D) %L,V(A) SLV1N) ^LVP-I tMV(D) %MV(A! %MV(H) iMVPA %ZV|D) %ZV(A) tZVIN} YiVPA MR ID) MB (A) 
01 — 87, 00 B7, 00 87, 00 - - 6, 00 6, 00 6, 00 — 7, 00 7, 00 7,00 
02 — 89,00 89,00 B9,00 - - 10,00 10,00 10,00 — 1,00 1,00 1,00 
03 — 90, 00 90, 00 90, 00 — 8, 00 8, 00 B, 00 — 2, 00 2, 00 2, 00 
04 — 90, 00 90,00 90, 00 — 8, 00 8,00 8, 00 ~ 2, 00 2, 00 2, 00 
05 — 90, 00 90,00 90, 00 - - 8, 00 8,00 8, 00 — 2, 00 2, 00 2, 00 

05 — 90, 00 90,00 90, 00 - - 9, 00 8,00 8, 00 — 2, 00 2, 00 2, 00 
05 — 90, 00 90,00 90, 00 - - 8, 00 8, 00 8, 00 ~ 2, 00 2, 00 2, 00 

• 
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Milieudienst Kop van Noord-Holland 
Bestemmingsplan Vogelbuurt Zuid Den Helder 
Model: Wegverkeer 2025 
Groep; (hoofdgroep) 

L i j s t van Wegen, voor rekenmethode w e g v e r k e e r s l a w a a i - RHW-2012 

Bijlage I I 
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer 

Naam MR(N) MP.P4 LV(D1 L V ( A ) LVIHl LVP4 HVID) KV (A l KV [Hl MVP<1 ZV(D) : V I A : 

Dl — 7 2 6 , 4 1 303,91 59 ,32 50, 10 20 ,96 •;, — S E , 4 5 
02 — — 584,09 292,47 49 ,75 65 ,63 32,86 5,59 — 6,56 3 ,29 
03 — — 267,56 141,32 36 ,25 23, 78 12, 56 3, 22 — 5, 95 3, 14 
04 — — 275,01 145,25 3 7 , 2 5 — 24 ,45 12,91 3, 31 — 6,11 3,23 
05 — — 47,24 24, 95 6 ,40 4,20 2 ,22 0 ,57 ~ 1,05 0,55 

05 , 47,24 24, 95 6 ,40 4,20 2 ,22 0 ,57 1,05 0,55 
05 — — 47,24 24, 95 6 ,40 4,20 2 ,22 0 ,57 -- 1, 05 0, 55 

• 
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Milieudienst Kop van Noord-Holland 
Bestemmingsplan Vogelbuurt Zuid Den Helder 
Model: Wegverkeer 2025 
Groep: [hoofdgroep) 

L i j s t van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeers lawaa i - RMW-2012 

Bijlage I I 
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer 

Kaam £V(H) ZVP4 LE [D) 63 LE (D) 125 LE [•) 250 LE (D) 500 LE (D) Ik LE (D) 2k LE |D) 4k LE ID) 8k 
01 4, "J7 - - 36,65 93,36 101,11 105, 29 110,17 106, 85 100,19 91,88 
02 0,56 — 84,34 92,07 99 ,25 102,63 108,49 105,27 98 ,57 89,94 
03 0,81 — 80,90 88,46 95,54 99,36 105,11 101,83 95,12 86 ,40 
04 0,83 — B I , 0 2 BB,58 95,66 99,48 105,23 101,95 95,24 86 ,52 
05 0,14 — 73, 37 80,93 88,01 91, 83 97 ,58 94 ,30 87,59 7B,87 

05 0,14 — 73,37 80,93 88,01 91,83 97 ,58 94 ,30 87,59 78 ,87 
05 0,14 — 79,39 82,30 90 ,30 91,22 93 ,52 89,69 84,13 80 ,10 

• 
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Milieudienst Kop van Noord-Holland 
Bestemmingsplan Vogelbuurt Zuid Den Helder 
Model: Wegverkeer 2025 
Groep: (hoofdgroep) 

L i j s t van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeers lawaa i - RMW-2012 

Bijlage I I 
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer 

Haam LE (A) 63 LE IA) 125 LE (Al 250 LE (Al 500 LE (A) Ik LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) Bk LE (M) 63 LE (N) 125 
01 S2,aE 90,17 97,33 101,51 106,38 103,07 96,41 88,10 75,77 83,09 
02 81,34 89,07 96,25 99,63 105,49 102,27 95,56 B6, 94 73,65 81,39 
03 78,13 85,69 92,77 96,59 102,34 99,06 92,35 83,62 72,22 79,78 
04 78,25 85,90 92,89 96,71 102,46 99,18 92,47 83,74 72,34 79,90 
05 70,60 78,15 85,24 89,06 94,81 91,53 84,82 76,09 64,69 72,25 

05 70,60 78,15 35,24 89,06 94,BI 91,53 34 ,32 76,09 64.£9 72,25 
05 76,62 79,53 87,53 88,45 90,75 86,92 BI,36 77,33 70,71 73,62 

Geomilieu V2.30 19-8-2013 10:48:49 



Milieudienst Kop van Noord-Holland Bijlage I I 
Bestemmingsplan Vogelbuurt Zuid Den Helder Invoergegevens rekenmodel wegverkeer 
Model: Wegverkeer 2025 

Groep: (hoofdgroep) 
L i j s t ven Wegen, voor rekenmethode Wegverkeers lawaa i - RMW-2012 

Naam IE <N) 250 LE (N) 500 LE (NI lfc LE (Hl 2k LE (NI 4k LE <N) 8k LE P4 63 LE P4 125 LE P4 250 LE P4 500 
01 90 ,23 94,41 99,29 95,9B 99,31 B I , 0 0 
02 83, 55 91,94 97, 80 94 ,53 87,87 79,25 
03 96,86 90,68 96,43 93 ,15 86,44 77,72 
04 96,98 90,90 96 ,55 93 ,27 86,56 77,83 
05 79,33 83,15 88 ,90 85,62 78,91 70,18 

05 79,33 83,15 88 ,90 85,62 78,91 7 0 , i a 
05 81,62 82,54 84,84 81,01 75,45 71,42 

I 
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Milieudienst Kop van Noord-Holland Bijlage I I 
Bestemmingsplan Vogelbuurt Zuid Den Helder Invoergegevens rekenmodel wegverkeer 
Model: Wegverkeer 2025 
Groep: (hoofdgroep) 

L i j s t van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012 

Kaam LE P4 lk LE P4 2k LE P4 4k LE Pj 8k 
01 
02 
03 
04 
05 

05 
05 

• 
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Milieudienst Kop van Noord-Holland Bijlage II 
Bestemmingsplan Vogelbuurt Zuid Den Helder Invoergegevens rekenmodel wegverkeer 
Model: Wegverkeer 202S 
Groep: (hoofdgroep) 

L i j s t van Grids, voor rekenmethode Wegverkeeraiawaai - RMW-2012 

Naam Ornsthr, Hoogte Maaiveld DolLaX DeltaY 
n i riP Vogelbuurt Zuid 5 , 0 0 0, 00 5 5 

Geomilieu V2.30 19-8-2013 10:49:13 



Milieudienst Kop van Noord-Holland 
Bestemmingsplan Vogelbuurt Zuid Den Helder 

Bijlage II 
Invoergegevens rekenmodel wegverkeer 

Model; Wegverkeer 2025 
Groep: (hoofdgroep) 

L i j s t , van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeers lawaa i - RMW-2012 

Naam Omschr. Bf 
001 Zacht bodemgebied 1, 00 
002 Z i c h t bodemgebied 1,00 
oos Zacht bodemgebied ï . o o 
009 Zucht bodemgebied 1,00 
o io Zacht bodemgebied 1,00 

011 z i c h t bodemgebied 1, 00 
003 Zacht bodemgebied 1,00 
004 Zacht bodemgebied 1, 00 
005 Zacht bodemge b i e d 1, 00 
006 zachtbodemgebied 1, 00 

007 Zachtbodemgebied 1,00 
012 Zacht bod e mg e b i ed I, 00 
013 Zacht bodemgebied 1, 00 
014 Zacht bodemgebied 1, 00 
015 Za ch t bod e mg e b i ed 1,00 

016 Zacht bodemgebied 1,00 
017 zacht bodemgebied 1, 00 
018 Zacht bodemgebied 1, 00 
019 Zacht bodemgebied 1,00 
020 Zacht bodemgebied 1, 00 

021 Zacht bodemgebied 1, 00 
022 Zacht bodemgebied 1,00 
023 Zacht bodemgebied 1,00 
024 Zacht bodemgebied i , oo 
025 Zacht bodemgebied 1, 00 

026 Zacht bodemgebied i , oo 
027 Zacht bodemgebied i , oo 
028 Zacht bodemgebied 1, 00 
029 Z i c h t bodemgebied 1, 00 
030 Zacht bodemgebied i , oo 

031 Zacht bodemgebied 1,00 
032 Z i c h t bodemgebied 1, 00 
033 Zacht bodemgebied 1, 00 
034 Zacht bodemgebied 1, 00 
035 Zacht bodemgebied 1,00 

036 zacht bodemge b i e d 1, 00 
037 Zacht bodemgebied 1, 00 
038 Zacht bodemgebied 1,00 
039 Zacht bodemgebied i , oo 
040 Zacht bodemgebied 1, 00 

041 Zacht bodemgebied 1, 00 
042 Za cht bodemgebied 1, 00 
043 Zacht bodemgebied 1, 00 
044 Zacht bodemgebied 1, 00 
045 Zacht bodemgebied 1, 00 

046 Zecht bodemgebied 1,00 
047 Z i c h t bodemgebied 1, 00 
048 Z i c h t bodemgebied 1, 00 
049 Zacht bodemgebied 1, 00 
050 Zacht bodemgebied 1, 00 

051 Zacht bodemgebied 1,00 
052 Zacht bodemgebied 1, 00 
053 Zacht bodemgebied 1, 00 
054 Zacht bodemgebied ! , 00 
055 Zacht bodemgebied i , oo 

056 Zacht bodemgebied 1, 00 
057 Zacht bodemgebied 1, 00 
056 Zacht bodemgebied 1, 00 
059 Zacht bodemgebied 1,00 
060 Zacht bodemgebied 1, 00 

061 Zacht bodemgebied 1,00 
062 Zacht bodemgebied 1,00 
063 Zacht bodemgebied 1,00 
064 Zacht bodemgebied 1,00 
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Milieudienst Kop van Noord-Holland Bijlage II 
Bestemmingsplan Vogelbuurt Zuid Den Helder Invoergegevens rekenmodel wegverkeer 
Model: Wegverkeer 2025 
Groep: (hoofdgroep) 

L i j s t van Bodemgebieden, voor rekenmethode wegverkeers lawaa i - RMW-2012 

Naam Omschr. Bf 
065 Zacht bodemgebied 1, 00 
066 Zacht bodemgebied 1, 00 
061 Zacht bodemgebied 1, 00 
068 Zacht bodemgebied 1, 00 
069 Zacht bodemgebied 1, 00 

010 Zacht bodemgebied 1,00 
011 Zacht bodemgebied 1,00 
012 Zacht bodemge bied 1,00 
013 Zacht bodemgebied 1,00 
014 Zacht bodemgebied 1,00 

075 Zacht bodemgebied 1, 00 
076 Zacht bodemgebied 1, 00 
071 Zacht bodemgebied 1,00 
070 Zacht bodemgebied 1,00 
079 Zacht bodemgebied 1, 00 

oao Zacht bodemgebied 1,00 
oa i Zacht bodemgebied 1,00 
092 Zacht bodemgebied 1, 00 
083 Zacht bodemgebied 1,00 
084 zacht bodemgebied 1,00 

085 Zacht bodemgebied 1,00 
086 Zacht bodemgebied 1,00 
087 Zacht bodemgebied 1,00 
088 Zacht bodemgebied 1, 00 
089 Zacht bodemgebied 1,00 

090 Zacht bodemgebied 1, 00 
091 Zacht bodemgebied 1, 00 
092 Zacht bodemgebied 1,00 
093 Zacht bodemgebied 1, 00 
094 Zacht bodemgebied l i 00 

095 Zacht bodemgebied 1, 00 
096 Zacht bodemgebied 1, 00 
097 Zacht bodemgebied 1,00 
099 Zacht bodemgebied 1,00 
099 Zacht bodemgebied 1,00 

100 Zacht bodemgebied 1,00 
101 Zacht bodemgebied 1,00 
102 Zacht bodemgebied 1, 00 
103 Zacht bodemgebied 0,00 
104 Zacht bodemgebied 0, 00 

105 zacht bodemgebied 0, 00 
106 Zacht bodemgebied o, oo 
107 Zacht bodemgebied 0,00 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Op 27 oktober 2004 is het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) met de 

bijbehorende ministeriële regeling (Revi) van kracht geworden. 

De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord wil voor alle bestaande LPG-tankstations 

binnen de veiligheidsregio inzichtelijk krijgen wat de externe veiligheidsituatie is op 

grond van het Bevi/Revi. Gekeken wordt naar de geldende normen per 1 januari 2010. 

Eind mei 2008 is door de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, in het kader van de 

Programmafinanciering Externe Veiligheid (PF2), de opdracht gegeven aan Prevent 

Adviesgroep B.V, voor de uitvoering van het project "Inventarisatie knelpunten bij LPG-

tankstations". 

1.2 Doelstelling van het project 

Per tankstation moet een risicoanalyse worden uitgevoerd waarbij de plaatsgebonden 

risicocontouren (PR-contouren) en het groepsrisico (GR) worden bepaald. 

De PR-contouren worden bij een doorzet kleiner dan 1.500 m 3/jaar (z.g. categoriale LPG-

tankstations) bepaald aan de hand van het Revi. Bij een doorzet aan LPG groter dan 

1.500 mVjaar worden de PR contouren bepaald door middel van een kwantitatieve 

risico analyse (QRA). 

Het GR wordt bepaald aan de hand van de personendichtheid in de omgeving van het 

tankstation en toetsing aan de maximaal toelaatbare personendichtheden (MTP) na het 

treffen van branchemaatregelen (tabel 1 van "Groepsrisico bij LPG-tankstations & 

wijziging Revi", RIVM, d.d. 20 december 2007). 

Indien deze niet toepasbaar zijn wordt het GR berekend door middel van een QRA. In 

het geval dat er al een QRA is uitgevoerd wordt volstaan met het beoordelen van deze 

QRA. 

Risicoanalyse tankstation LPG 
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Hiermee worden de locaties met een extern veiligheidsknelpunt in kaart gebracht waar 

uiterlijk voor 1 januari 2010 actie moet worden ondernomen (zoals: limiteren doorzet, 

aanpassen lostijden, verplaatsen vulpunt, saneren tankstation, saneren van kwetsbare 

objecten of het wegbestemmen van nog niet gerealiseerde maar wel mogelijke 

geprojecteerde kwetsbare objecten). 

Met een extern veiligheidsknelpunt wordt bedoeld een "restcategorie EV-knelpunt" als 

aangegeven in het LPG-convenant. Het betreft het na het treffen van de LPG-

branchemaatregelen: 

• niet kunnen voldoen aan de PR=10'6 -afstanden van het Revi tot (geprojecteerde) 

kwetsbare objecten; 

• niet kunnen voldoen aan de oriëntatiewaarde voor het GR als genoemd in het Bevi. 

Ook kunnen knelpunten aanwezig zijn met betrekking tot de bereikbaarheid van een 

object en de bluswatervoorzieningen in de omgeving ten behoeve van de 

bestrijdbaarheid van een incident of ramp. Op grond van het Bevi moet bij een 

verantwoording van het GR ten aanzien van deze aspecten advies worden gevraagd bij 

de regionale brandweer (Veiligheidsregio), Deze aspecten worden in dit project niet 

meegenomen. 

In het kader van dit project wordt het GR bepaald om na te gaan of er voor de 

bestaande RO-situatie per 1 januari 2010 een extern veiligheidsknelpunt kan ontstaan. 

De resultaten kunnen slechts beperkt gebruikt worden bij een volledige verantwoording 

van het GR bij RO-besiuiten. Indien het gewenst is dat het bepaalde GR gebruikt wordt 

bij de verantwoording van het GR bij RO-besluiten zal in de meeste gevallen een nader 

onderzoek vereist zijn (berekening GR door middel van een QRA voor de bestaande en 

toekomstige RO-situatie). 

Toelichting begrippen 

In de wetgeving over externe veiligheid worden diverse afkortingen en complexe 

begrippen gehanteerd. In bijlage 1 worden deze begrippen toegelicht. 

Risicoanalyse tankstation IPG 
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Op grond van het Bevi en Revi moeten bestaande (voor 27 oktober 2004 opgerichte) 

LPG-tankstations per 1 januari 2010 voldoen aan geldende afsta ndseisen voor het 

PR=10"6. Deze afstanden zijn tot 1 januari 2010 kleiner dan voor nieuwe (na 27 oktober 

2004 opgerichte) LPG-tankstations omdat voor bestaande situaties bij deze afstandeisen 

al geanticipeerd is op de LPG-branchemaatregelen. 

Op grond van het Convenant LPG-autogas worden voor 1 januari 2010 maatregelen 

genomen om het PR en het groepsrisico (GR) rondom de LPG-tankstations terug te 

brengen. LPG-tankstations waarbij na het treffen van deze maatregelen niet aan de PR-

afstandeis of aan de oriëntatiewaarde voor het GR wordt voldaan worden beschouwd 

als "restcategorie EV-kneipunten". De kosten van de sanering of aanpassing van deze 

tankstations zal worden gedragen door de LPG-brariche. Indien het EV-knelpunt 

ontstaan is na 27 oktober 2004 door het verlenen van een bouwvergunning of door het 

wijzigen van een bestemmingsplan zijn de saneringskosten voor de overheid. Het 

convenant gaat wat het GR betreft hiermee verder dan geëist wordt op grond van het 

Bevi/Revi. 

Een verantwoording van het GR op grond van het Bevi/Revi wordt uitgevoerd bij: 

• het oprichten van nieuwe LPG-tankstations; 

• het veranderen van bestaande LPG-tankstations met nadelige effecten op de 

risico's; 

• WRO/Wro-besluiten (b.v. bestemmingsplannen, al dan niet conserverend van 

aard) binnen het invloedgebied van het LPG-tankstation. 

Deze verantwoording houdt voor LPG-tankstations kortweg het volgende in: 

• het aantal personen in het invloedsgebied (categoriale inrichtingen: 150 meter 

rondom het vulpunt, doorzet groter dan 1.500 m 3/jaar: 1% letaliteitsgrens) moet 

worden aangegeven (bestaand en na wijziging); 

• het GR moet worden bepaald voor de bestaande situatie en de situatie na 

wijziging (effecten WRO/Wro-besiuit en effecten LPG-branchemaatregelen); 

• de mogelijkheden tot risicovermindering bij het bedrijf moeten worden 

aangegeven (LPG-branchemaatregelen, limitering doorzet, beperking lostijden); 
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• de voor- en nadelen van andere mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen 

met een lager GR moeten worden aangegeven; 

• ten aanzien van het groepsrisico, de mogelijkheden om de omvang van de ramp 

te beperken en de mogelijkheden tot zelfredzaamheid, moet een advies worden 

gevraagd aan de regionale brandweer {Veiligheidsregio). Dit advies moet 

worden betrokken bij de verantwoording en besluitvorming. 

Plaatsgebonden risico 

Voor LPG-tankstations met een vergunde LPG-doorzet van meer dan 1.500 m 3 per jaar 

moet de PR=10"6- contour worden berekend door middel van een QRA. 

Voor LPG-tankstations met een LPG-doorzet tot maximaal 1.500 m a per jaar staan in het 

Revi de vetligheidsafstanden tot de PR=10"S- contouren aangegeven. Deze afstanden zijn 

afhankelijk van de doorzet aan LPG. Door de LPG-branche zullen voor 1 januari 2010 de 

volgende maatregelen worden getroffen: 

• aanbrengen hittewerende coating op de LPG-tankauto's; 

• het gebruiken van verbeterde losslangen. 

Deze maatregelen verkleinen de risico's tijdens het lossen van LPG en resulteren in 

kleinere aan te houden veiligheidsafstanden. Per 1 juli 2007 is het Revi op dit punt 

gewijzigd. Voor bestaande situaties mogen deze kleinere afstanden direct worden 

aangehouden, voor nieuwe situaties mogen deze kleinere afstanden pas per 1 januari 

2010 worden aangehouden. 

In tabel 2.1 zijn de minimale PR-afstanden volgens het Revi voor en na het treffen van de 

LPG-branchemaatregelen aangegeven. 

Risicoanalyse tankstation LPG 
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Doorzet LPG Afstand in meters tot PR=10'b 

Vulpunt Reservoir n Afleverzuil 

Bestaande situaties (per 27 oktober 2007) 

< 1.500 m* 25 15 0 

Doorzet LPG Afstand in meters tot PR=10'b 

Vulpunt Reservoir 1 1 Afleverzuil 

Zonder branchemaatregelen {nieuwe situaties per direct tot 1 januari 2010) 

< 1.000 m' 45 2S 15 

1.000-1.500 m' 110 7.S 15 

Met branchemaatregelen (per 1 januari 2010 voor bestaande en nieuwe situaties) 

< 500 m J !S 25 15 

500- l , 000m 3 35 25 15 

1.000-1.500 m J 40 25 15 

' ^De afstand tot een ondergronds/ingeterpt reservoir wordt gerekend vanaf de bovengrondse delen van het reservoir. 

Tabel2.1 :PR=10~5en PR=10b-contouren 

Voor kwetsbare objecten mag de afstand niet kleiner zijn dan deze veiligheidsafstanden. 

Voor nieuwe beperkt kwetsbare objecten mag de afstand in beginsel niet kleiner zijn 

dan deze veiligheidsafstanden. 

Voor bestaande beperkt kwetsbare objecten mag de afstand kleiner zijn (geen 

saneringsverplichting} maar moeten wel de best beschikbare technieken worden 

toegepast om de situatie te verbeteren. 
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Groepsrisico 

Voor het groepsrisico is in het Bevi de oriëntatiewaarde opgenomen. Deze waarde is 

geen harde grenswaarde, maar een waarde die gebruikt moet worden door het bevoegd 

gezag bij de verantwoording van het groepsrisico. Het groepsrisico moet worden 

verantwoord bij milieuvergunningen waarbij de externe veiligheidssituatie verslechterd 

en/of bij bestemmingsplanwijzigingen binnen het invloedsgebied van Bevi-bedrijven. 

Voor het bepalen van het groepsrisico is de uitvoering van een QRA vereist. Voor LPG-

tankstations is hiervoor een vereenvoudigde methode ontwikkeld om te voorkomen dat 

voor elk tankstation een QRA moet worden uitgevoerd. In deze door het RIVM 

ontwikkelde methodiek is voor een aantal situaties aangegeven wat de maximale 

toelaatbare personendichtheid is waarbij de oriëntatiewaarde niet wordt overschreden. 

De volgende maximaal toelaatbare personendichtheden (MTP) zijn opgenomen in tabel 

1 van "Groepsrisico bij LPG-tankstations & wijziging Revi", RIVM, d.d. 20 december 2007: 

Doorzet LPG Oppervlak 

invloedsgebied (ha) 

Maximale personendichtheid ( h a 1 ) i - ' Doorzet LPG Oppervlak 

invloedsgebied (ha) Reservoir 20 m' Reservoir 40 m* 
< 500 m' 6,87 50 (341) 31(213) 

50D-l .O00m J 6,68 45(301) 32 (214} 

1.000 -1.500 m a 6:S7 42 (276) 33(217) 

rl 
De personendichtheden zijn weergegeven als maximaal aantal personen per hectare bij een continue aanwezigheid 

binnen het invloedsgebied (en buiten de PR=10'6-contour). De getallen tussen haakjes zijn het maximale toelaatbare 

aantal continu aanwezige personen in het Totale Invloedsgebied. 
Tabel 2.2: MTP waarbij GR < oriënterende waarde. 

Als de MTP niet wordt overschreden zal het GR de oriëntatiewaarde zeker niet 

overschrijden. 

Als de MTP wel wordt overschreden wordt de oriëntatiewaarde mogelijk overschreden 

en moet alsnog een QRA met 5afeti N L worden uitgevoerd om te berekenen of er 

daadwerkelijk sprake is van een overschrijding van de oriëntatiewaarde. 

De tabel met de MTP kan verder niet gebruikt worden als: 

het reservoir bovengronds is gelegen; 

het vulpunt ver verwijderd is van het reservoir ( > 50 meter); 

Risicoanalyse tankstation LPG 
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er meer dan 1 reservoir aanwezig is; 

de te iimiteren of gelimiteerde doorzet groter is dan 1.500 m3/j'aar. 

In deze gevallen moet een QRA met SafetiN L worden uitgevoerd. 

De grootte van het invloedsgebied bij categoriale LPG-tankstations is in het Revi 

vastgesteld op 150 meter rondom het LPG-vulpunt. Dit gebied wordt aangehouden bij 

de bepaling van personendichtheden en toetsing aan de MTP. 

Bij de uitvoering van QRA's bij LPG-tankstations met een doorzet groter dan 1.500 

mVjaar wordt de 1% letaliteitgrens aangehouden. 

Risicoanalyse tankstation LPG 
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Locatie- en omgevingsanalyse LPG-tankstation 

Kenmerken LPG-Tankstation Total 

Voor LPG-Tantestation Total, gevestigd aan de Kievitstraat 20, Den Helder, is een 

milieuvergunning verleend voor 27 oktober 2004. De huidige situatie komt overeen met 

de vergunde situatie. Er is volgens de definitie in het Bevi sprake van een "bestaande 

situatie". 

Op 17 november 2005 is in de milieuvergunning de doorzet aan LPG gelimiteerd tot 

maximaal 1.000 m 3 LPG per jaar. 

De opslag van LPG vindt plaats in twee ondergrondse tanks van 20 m 3 . Van deze tanks is 

er 1 in gebruik. Voor het opstellen van het rapport is echter uitgegaan van de vergunde 

situatie met 2 tanks aangezien de vergunde situatie bepalend is op grond van het Bevi. 

Het vulpunt is op meer dan 50 meter gelegen van de reservoirs (op ca. 54 meter). 

Situatie omgeving 

Het LPG-tankstation is gelegen in de bebouwde kom nabij 2 woonwijken. Het LPG-

tankstation is gelegen in bestemmingsplan "Vogelbuurt 2003". Het invtoedsgebied van 

het LPG-tankstation is gelegen binnen bestemmingsplan "Vogelbuurt 2003" en 

"Bloemen en Geleerdenbuurt". 

1 Objecten binnen veiligheidsafstanden plaatsgebonden risico 

in figuur 3.1 is de ligging van de PR-contouren bij een verschillende doorzet aangegeven 

waarbij de verder beschouwde PR-contouren dik zijn aangegeven. Zie voor overzicht van 

de omgeving buiten de PR-contouren figuur 3.4. 
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V legenda 
Omgeving 

• saSSa = beperkt kwetsbaar object 40 
\ kwetsbaar object \ 

bouwfirens bestemmingsplan 
25 1 • nummer IbeperM) kwetsbaar object in lijsl 

IPG tankstation 
• ^-gebouw LPG tankstation 

invloedseebiec 
PR=10-6 contour voor beschouwde dooriet 
PB=10-6 contour overige doottetten 
^PG vulpunt 
LPG af eveuu l 
LPG reservoir 

\ 

S 

S 

Figuur 3.1: ligging PR-contouren 

Huidige situatie 

Nagegaan is of er beperkt kwetsbare objecten of kwetsbare objecten aanwezig zijn 

binnen de veiligheidscontouren voor het PR=10"6. Dit is in de onderstaande tabei 

uitgezet in relatie tot een mogelijke LPG-doorzet. 

Doorzet LPG Aantal objecten binnen PR=lff b-contouren 

M = binnen contour vulpunt, (R)=binnen contour reservoir, (A)=binnen contour afievenuif 

Doorzet LPG 

Kwetsbare objecten Beperkt kwetsbare objecten 

< 500 ma 0 K R ) 
500 - 1.O0D m 3 0 1[R) 

1.000-1.500 m' 0 K R ) 
> 1.500 m 3 Niet beschouwd is QRA voor nodig Niet beschouwd is QRA voor nodig 

Tabel 3.2: aantal (beperkt) kwetsbare objecten binnen PR=1Ö - contouren 

Volgens bestemmingsplan mogelijke situatie 

Nagegaan is of het vigerende bestemmingsplan het toelaat dat binnen de PR-contouren: 

• bestaande (beperkt) kwetsbare objecten kunnen uitbreiden richting het LPG-

tankstation; 

• de vestiging van nieuwe (beperkt) kwetsbare objecten mogelijk is; 

• aanwezige beperkt kwetsbare objecten door functiewisseling kwetsbare objecten 

kunnen worden. 

Risicoanalyse tankstation LPG 
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Mogelijkheden op grond van 

bestemmingsplan 

Binnen PR-contouren 

J/N Toelichting 

Kunnen bestaande [beperkt] kwetsbare 

objecten uitbreiden ? 

N Het bouwblok van het gebouw aan de Kievitstraat 22 dat gelegen Is in 

de PR-contour van de reservoirs is direct gelegen rondom het 

bestaande gebouw. Uitbreiding in de richting van de reservoirs is niet 

mogelijk. 

Vestiging nieuwe (beperkt) kwetsbare 

objecten mogelijk? 

J Binnen de PR-contouren van het vulpunt, de afleverzuil en de 

reservoirs is een onbebouwd terrein gelegen met de bestemming 

bedrijven categorie 2 (separate kantoren zijn hier niet toegestaan, 

hierdoor is de vestiging van kantoren met een b.v.o. van meer dan 

1.500 m 1 niet mogelijk]. De vestiging van kwetsbare objecten is niet 

mogelijk, de vestiging van beperkt kwetsbare objecten wel. 

Kan aanwezig beperkt kwetsbaar object 

door functiewisseling kwetsbaar object 

worden ? 

N Nee, zie bovenstaande. 

Tabel 3.3: Mogelijkheden op grond van bestemmingsplan binnen PR-contouren 

Aantal personen in het invioedsgebied 

Uitgangspunt voor de bepaling van de person end ichtheid zijn: 

• Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico, Ministerie VROM, versie 1,0 

november 2007 

• PGS 1 deel 6 : aanwezigheidsgegevens. 

• Groepsrisico bij LPG-tankstations & wijzigingen Revi, RIVM 20 december 2007 (in 

afwijking hiervan wordt voor de toepassing van de verblijftijdencorrectie gebruik 

gemaakt van de Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico om een 

onderscheidt tussen dag en nacht mogelijk te maken). 

Omdat de doorzet minder is dan 1.500 m 3 wordt een invioedsgebied aangehouden van 

150 meter rondom het vulpunt. De hoeveelheid aanwezige personen wordt bepaald in 

het gebied dat tussen de cirkel van het invioedsgebied ligt en de PR=10"G-contour 

rondom het vulpunt (zie figuur 3.4). 

Volgens de handreiking moet de inventarisatie van de personendichtheid primair 

plaatsvinden aan de hand van het bestemmingsplan. Dit omdat de feitelijk aanwezige 

situatie snel achterhaald kan zijn indien het bestemmingsplan de mogelijkheid biedt tot 

het realiseren van hogere personendlchtheden. Binnen het te beschouwen oppervlak 

van het invioedsgebied zijn de volgende relevante bestemmingen aanwezig: 

• Wonen 
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• Bedrijven 

• Spoorwegdoeleinden (met bebouwing) 

De overige (niet relevante) bestemmingen binnen het invioedsgebied zijn: verkeers-

doeieinden, spoorwegdoeleinden zonder bebouwing, groenvoorziening, water. In figuur 

3.4 is de ligging van het invioedsgebied aangegeven met de daarin gelegen (beperkt) 

kwetsbare objecten. Omdat de reservoirs op meer dan 50 meter van het vulpunt zijn 

gelegen is rondom de reservoirs ook een invioedsgebied van 150 meter aangehouden. 

ff-
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I m F—3 i m m 

\ ca \ 
1 i i 

i 
cd -. 

\ 
i 
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I 

1 
/ s / / 

i 
/ 14 
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/ i 1 Tl 

! 
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! 
Legenda 
LPG tankstation Omgeving 

gebouw LPG tankstation = beperkt kwetsbaar object 
invloedsgebiet kwetsbaar object 
PR=10-fi contour voor beschouwde doorier 

— = PR=10-6 contour overige doorzetten = bouwgrens bestemmingsplan 

* = LPG vulpunt 1 = nummer (beperkt! kwetsbaar object In lijst 
* * • L P G 3'i=venuü Schaal 1:2.500 

- LPG reservoir 

Figuur 3.4: ligging invioedsgebied en (beperkt) kwetsbare objecten 
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Voor het aantal personen per object wordt zoveel mogelijk uitgegaan van de kentallen 

en aanwezigheidsfactoren uit de handreiking. In specifieke gevallen wordt uitgegaan van 

de door de gemeente of het bedrijf aangeleverde gegevens. 

In tabel 3.5 is per (beperkt) kwetsbaar object aangegeven wat de bestemming van de 

aanwezige objecten is en de maximaal aanwezige personen. De nummering in de tabel 

komt overeen met de nummering in figuur 3.4. In bijlage 2 is aangegeven op welke wijze 

de maximaal aanwezige personen per object zijn bepaald. 

Huidige situatie 

Adres Aard object 

(BK)=beperkt : 

kwetsbaar 

(K)= kwetsbaar : 

object vsj 

Bestemming Opgevat als Aantal personen 
aanwezig 

Adres Aard object 

(BK)=beperkt : 

kwetsbaar 

(K)= kwetsbaar : 

object vsj 

Bestemming Opgevat als 

Dag avond/nacht 

1 Leeuwerik 81 t/m 103 Woning (KI Wonen Wonen 13,8 27,6 

2 Leeuwerik 18 t/m 38 Woning (K[ Wonen Wonen 13,2 26,4 

3 KievitstraatlOS t/m 11S Woning (K) Wonen Wonen 7.2 14,4 

4 Leeuwerik 7 t/m 41 Woning (K) Wonen Wonen 22,7 45,4 

5 Vinkenstraat 10 t/m 40 Woning (K) Wonen Wonen 19,4 38,9 

6 Kievitstraat 117 t/m 127 Woning (K) Wonen Wonen 7,2 14,4 

7 Vinkenstraat 9 t/m 41 Woning (KJ Wonen Wonen 20,6 41,3 

8 Nachtegaalstraat 16 t/m 

40 

Woning (K) Wonen Wonen 15,0 30,0 

9 Kievitstraat 129 t/m 139 Woning (K) Wonen Wonen 7,2 14,4 

10 Nachtegaalstraat 19 t /m 

43 

Woning (K) Wonen Wonen 16,0 31,9 

11 Kievitstraat 141 t/m 149 Woning (K) Wonen Wonen 5,0 10,1 

12 Kievitstraat 22 Bedrijf (BK] Bedrijven Bedrijf 7,5 0,0 

13 Kievitstraat 

ongenummerd 

Schuur/loods (BK) Bedrijven Bedrijf 3,8 0,0 

14 Ongenummerd (geen 

adres) 

Onbebouwd 

terrein (-) 

Bedrijven Onbebouwd terrein 0,0 0,0 

IS Langs spoor(geen ad resJ Schuur/loods 

spoor(BK) 

S poo r wegda e 1 ei n d en Bedrijf 2,0 0,0 

16 Ongenummerd (geen 

adres} 

Onbebouwd 

terrein (-) 

Bedrijven Onbebouwd terrein 0,0 0,0 

17 Anemonenstraat31 

t/m37 

Woning (Kj Wonen Wonen 9,8 19,7 

18 Bloem straat 49 Woning (K) Wonen Wonen 1,0 1,9 

19 Bloemstraat S8 Waning IK) Wonen Wonen 1,2 2,4 
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Nr Adres Aard object 
(BK)=beperkt 

kwetsbaar 

(K)= kwetsbaar 

..object.; ' ••• 

Bestemming Opgevat als Aantal p 
aanwezij 

srsonen 
"• * . .• : '.:'r'.-

Nr Adres Aard object 
(BK)=beperkt 

kwetsbaar 

(K)= kwetsbaar 

..object.; ' ••• 

Bestemming Opgevat als 

Dag avond/nacht 

20 Anemonenstraat 38 t/m 

43 

Tuinstraat 60 t/m 64 

Asterstraat B7 t/m 91 

Woning (KJ Wonen Wonen 15,6 31,2 

21 Tuinstraat 83 en 85 Woning (KJ Wonen Wonen 1.7 3,4 

22 Tuinstraat 70 t/m 80 Woning (K) Wonen Wonen 7.2 14,4 

23 Anemonenstraat 44 t/m 

55 

Woning, (K) Wonen Wonen 14,4 28,8 

24 Asterstraat 37 t/m 43 Woning (K) Wonen Wonen 3,0 6,0 

25 Anemonenstraat 56 t/m 

63 

Woning (K) Wonen Wonen 9,1 18,2 

Totaal aantal personen 224 421 

Tabel 3.5: (beperkt) kwetsbare objecten in het invloedsgebied 

Volgens bestemmingsplan mogelijke situatie 

Alle percelen met de bestemming wonen binnen het invloedsgebied zijn al ingericht. 

Hierdoor kan het bebouwingsoppervlak en daarmee de personendichtheid niet 

significant toenemen. Binnen het invloedsgebied zijn 2 onbebouwde terreinen aanwezig 

met de bestemming bedrijven (nummers 14 en 16 in figuur 3.4: maximale bouwhoogte 8 

meter, maximaal bebouwingsoppervlak 60%}. De vestiging van kantoorgebouwen is niet 

toegestaan. 

Onderstaand is een worst-case inschatting gemaakt van de maximaal mogelijke 

uitbreiding die volgens het bestemmingsplan mogelijk is. Op grond van het 

bestemmingsplan kan een oppervlak van 8.867 m2 worden bebouwd, waarbij is 

uitgegaan van 1 bouwlaag. Dit geeft een brutovloeroppervlak van 8.867 ra2. Uitgaande 

van 1 persoon per 100 m 2 b.v.o. komt dit overeen met een toename van 89 personen in 

de dagperiode. De personendichtheid kan hierdoor in de dagperiode toenemen tot 312 

personen in het invloedsgebied rondom het vulpunt en de reservoirs. 

Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen 

Er zijn op dit moment geen concrete ruimtelijke ontwikkelingen binnen het 

invloedsgebied. 
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4 Risicoanal y se 

4.1 Plaatsgebonden risico 

4.1.1 Huidige situatie 

Het betreft een bestaande, vergunde, situatie waarbij de doorzet is gelimiteerd tot 

1.000 m 3 per jaar. Voor de toetsing aan de PR-contouren is gekeken welke (beperkt) 

kwetsbare objecten het dichtst bij het vulpunt, het reservoir en de afleverzuilen zijn 

gelegen. 

Afstand in meters tot PR=10* 

Vulpunt Reservoir Afleverzuil 

Bevi/Revi-norm 
Doorzet 50D- 1000 m3 35 25 15 

Huidige situatie 

Dichtstbijzijnde kwetsbare object >35 >25 » 15 

Dichtstbijzijnde beperkt kwetsbare object >35 12 » 15 
1 'De afstand tot een ondergronds/ingeterpt reservoir word! gerekend vanaf de bovengrondse delen van het reservoir. 

Tabel 4.1: Toetsing aan PR-contouren 

Binnen de PR-contouren, behorend bij een doorzet tot 1.000 m 3 per jaar, zijn geen 

kwetsbare objecten gelegen. Er is op 1 januari 2010 geen sprake van een 

saneringssituatie. De ligging van kwetsbare objecten geeft geen aanleiding om een nog 

lagere doorzet dan de ai gelimiteerde doorzet tot 1.000 m 3 per jaar te limiteren (een 

doorzet tot 1.500 m 3 per jaar is in principe zelfs mogelijk na 1 januari 2010). 

Binnen de PR-contour van de reservoirs is een bestaand beperkt kwetsbaar object 

gelegen (bedrijf aan de Kievitstraat 22). Hiervoor geldt geen saneringspltcht op 1 januari 

2010. Deze situatie wordt volgens het Bevi als toelaatbaar beschouwd. We! wordt in de 

toelichting bij het Bevi aangegeven dat in dit geval verbetering door toepassing van BBT-

maatregelen bij de objecten gewenst is (BBT=Best Beschikbare Technieken). 

Gezien de aard van de mogelijke effecten die het risico veroorzaken (fakkelbrand en 

explosie/wolkbrand) vallen er beperkt maatregelen te treffen aan het beperkt 
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kwetsbare object. Voor het voorkomen van de effecten van een explosie zijn geen 

maatregelen mogelijk. Voor het beperken van de gevolgen van een fakkelbrand kunnen 

brandwerende maatregelen aan de gevet van het object worden getroffen. De gevel van 

het gebouw aan de zijde van de reservoirs is geheel opgetrokken uit steen, zonder 

openingen. De gevel beschikt hierdoor over een brandwerendheid van meer dan 60 

minuten. Het treffen van meer brandwerende maatregelen is hierdoor niet nodig. Wel 

kunnen er communicatie-afspraken worden gemaakt tussen de eigenaar van het 

beperkt kwetsbare object en de eigenaar van het LPG-tankstation (waarschuwing bij 

calamiteiten). 

4.1.2 Volgens bestemmingsplan mogelijke situatie 

Binnen de PR-contouren van het vulpunt, de afleverzuil en de reservoirs is een 

onbebouwd terrein gelegen met de bestemming bedrijven categorie 2 (separate 

kantoren zijn hier niet toegestaan, hierdoor is de vestiging van kwetsbare objecten zoals 

kantoren met een b.v.o. van meer dan 1.500 m 2 niet mogelijk). 

Op grond van het bestemmingsplan is de vestiging van nieuwe beperkt kwetsbare 

objecten mogelijk binnen de PR-contouren. Dit is in beginsel niet toegestaan op grond 

van het Bevi. Het bestemmingsplan is hierdoor in strijd met het Bevi. Een aanpassing van 

het betreffende bestemmingsplan is noodzakelijk. 

4.2 Groepsrisico: toetsing aan MTP 

De beschouwde situatie valt niet onder de criteria als genoemd in het document 

"Groepsrisico bij LPG-tankstations & wijziging Revi", RIVM, d.d. 20 december 2007. 

Reden hiervoor is dat er bij het tankstation 2 ondergrondse LPG-reservoirs van 20 m 3 

aanwezig zijn en de afstand tussen het vulpunt en de reservoirs groter is dan 50 meter. 

De in het bovengenoemde document opgenomen tabel met de maximaal toelaatbare 

personendichtheden kunnen alleen worden toegepast bij 1 reservoir van 20 m 3 of 1 

reservoir van 40 m 3 . Om het groepsrisico te kunnen bepalen moet een QRA met SafetiN t 

worden uitgevoerd. Zie voor het berekende groepsrisico verder paragraaf 4.3. 
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4.3 Berekening groepsrisico met Safeti 

4.3.1 Rekenmethodiek 

Voor het uitvoeren van een QRA in het kader van het Bevi bestaat de wettelijk 

vastgelegde rekenmethode uit de combinatie van het rekenpakket Safeti*11 en de 

Handleiding Risicoberekeningen Bevi. 

Voor risicoberekeningen bij LPG-tankstations zijn verder een aantal specifieke 

rekenafspraken gemaakt die door het RIVM zijn vastgelegd in de notitie "QRA 

berekening LPG-tankstations" en in de voorbeeld PSU-file (Safeti-bestand) met 

bijbehorende toelichting. 

Gehanteerde versies: 

• Safeti""" versie 6.35.1; 

• Handleiding Risicoberekeningen Bevi, versie 3.0, 1 januari 2008 (RIVM/CEV); 

• Notitie "QRA berekening LPG-tankstations", d.d. 20 december 2007 (RIVM/CEV); 

• PSU-file: Voorbeeld risicoberekeningen LPG-tankstations.psu; 

• Notitie "Toelichting PSU-file: voorbeeld rïsicoberekeningen LPG-tankstations", d.d. 

20 december 2007 (RIVM/CEV). 

4.3.2 Invoergegevens tankstation 

Op basis van de voorbeeld PSU-file is voor de situatie van LPG-tankstation Total een 

aangepaste PSU-file opgesteld waarbij de frequenties van de scenario's zijn aangepast 

voor een doorzet tot maximaal 1.000 m 3 LPG per jaar en de volgende locatiespecifieke 

omstandigheden: 

• inhoud reservoir en tankauto; 

• soort reservoir (ondergronds, bovengronds, ingeterpt); 

• ligging reservoir, vulpunt en afleverzuil; 

• lengte toevoerleiding en affeverleidingen; 

• situering vulpunt ten opzichte van gebouwen, LPG-afleverzuil, benzine-afleverzuil en 

benzinetankauto. 
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In bijlage 3 zijn de invoergegevens voor SafetiN L opgenomen met de bijbehorende 

frequenties van de scenario's. 

Het groepsrisico is berekend voor de situatie waarbij de LPG-branchemaatregelen zijn 

getroffen (verbeterde LPG-vulslang en hittewerende coating op LPG-tankauto). 

De opstelplaats voor de LPG-tankauto is gelegen op het voorterrein van het tankstation. 

De opstelplaats is beschouwd ais een "geïsoleerde opstelplaats waarbij aanrijding van 

opzij tegen leidingkast niet aannemelijk is" (zie tabel 7 notitie "Q.RA berekening LPG-

tankstation" van het RIVM/CEV). 

4.3.3 Invoergegevens bevolking 

De in bijlage 2 aangegeven aantallen personen in een straal van 150 meter rondom het 

vulpunt en de reservoirs in de dag en de nachtperiode zijn ingevoerd voor de huidige 

situatie en de volgens het bestemmingsplan mogelijke situatie. 

Voor de dagperiode is conform de handleiding gerekend met de standaard tijdsfractie 

0,44. Voor de nachtperiode is gerekend met de standaard tijdsfractie 0,56. 

Voor de verdeling van de bevolking binnen-buiten zijn de standaardwaarden in de 

handleiding en Safeti"1 aangehouden. 

4.3.4 Groepsrisico huidige situatie 

Het berekende groepsrisico blijft bij een doorzet tot 1.000 m 3 LPG per jaar onder de 

oriëntatiewaarde. Het groepsrisico bedraagt bij de huidige bevolkingssituatie maximaal 

0,16 maal de oriëntatiewaarde (bij 235 slachtoffers, met een kans van 2,8*10"9 per jaar). 
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Groepsrisico LPG-tankstation Total huidige situatie 

£.53: • 

Oriëntatie waarde 

Groepsrisico 

huidige 

Bevolking 

Aantal slachtoffers 

Figuur 4.2: berekend groepsrisico huidige situatie 

4.3.5 Groepsrisico volgens bestemmingsplan mogelijke situatie 

1 

Het berekende groepsrisico blijft bij een doorzet tot 1.000 m 3 LPG per jaar onder de 

oriëntatiewaarde. Het groepsrisico kan in de volgens het bestemmingsplan mogelijke 

situatie toenemen tot maximaal 0,28 maal de oriëntatiewaarde (bij 235 slachtoffers, 

met een kans van 5*10"9 per jaar). 

Groepsrisico LPG-tankstation Total volgens BP mogelijke situatie 

Oriëntatiewaarde 

Groepsrisico 

volgens BP 

mogelijke 

bevolking 

Aantal slachtoffers 

'iguur 4.3: berekend groepsrisico volgens BP mogelijke situatie 

: 
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5 Conclusie en advies 

5.1 Plaatsgebonden risico 

5.1.1 Huidige situatie 

De doorzet aan LPG is in de milieuvergunning gelimiteerd tot 1.000 m 3 per jaar. 

Binnen de PR-contouren, behorend bij een doorzet tot 1.000 m 3 per jaar, zijn geen 

kwetsbare objecten gelegen. Er is op 1 januari 2010 geen sprake van een 

saneringssituatie. 

Bij een doorzet tot 1.000 m 3 per jaar is ten aanzien van het plaatsgebonden risico op 1 

januari 2010 geen sprake van "restcategorie EV-knelpunten" op grond van het 

Convenant LPG-autogas. 

Binnen de PR-contour van de reservoirs is een bestaande beperkt kwetsbaar object 

gelegen. Hiervoor geldt geen saneringsplicht op 1 januari 2010. Deze situatie wordt 

volgens het Bevi als toelaatbaar beschouwd. Wel wordt in de toelichting bij het Bevi 

aangegeven dat in dit geval verbetering door toepassing van BBT-maatregelen bij de 

objecten gewenst is (BBT-Best Beschikbare Technieken). 

Gezien de aard van de mogelijke effecten die het risico veroorzaken (fakkelbrand en 

explosie/wolkbrand) vallen er beperkt maatregelen te treffen aan het beperkt 

kwetsbare object. Voor het voorkomen van de effecten van een explosie zijn geen 

maatregelen mogelijk. Voor het beperken van de gevolgen van een fakkelbrand kunnen 

brandwerende maatregelen aan de gevel van het object worden getroffen. De gevel van 

het gebouw aan de zijde van de reservoirs is geheel opgetrokken uit steen, zonder 

openingen. De gevel beschikt hierdoor over een brandwerendheid van meer dan 60 

minuten. Het treffen van meer brandwerende maatregelen is hierdoor niet nodig. Wel 

kunnen er communicatie-afspraken worden gemaakt tussen de eigenaar van het 

beperkt kwetsbare object en de eigenaar van het LPG-tankstation (waarschuwing bij 

calamiteiten). 
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5.1,2 Volgens bestemmingsplan mogelijke situatie 

Binnen de PR-contouren van het vulpunt, de afleverzuil en de reservoirs is een 

onbebouwd terrein geiegen met de bestemming bedrijven categorie 2 (separate 

kantoren zijn hier niet toegestaan, hierdoor is de vestiging van kwetsbare objecten zoals 

kantoren met een b.v.o van meer dan 1.500 m 3 niet mogelijk). 

Op grond van het bestemmingsplan is de vestiging van nieuwe beperkt kwetsbare 

objecten mogelijk binnen de PR-contouren, Dit is in beginsel niet toegestaan op grond 

van het Bevi. Het bestemmingsplan is hierdoor in strijd met het Bevi. Een aanpassing van 

het betreffende bestemmingsplan is noodzakelijk. 

5.2 Groepsrisico 

Vanwege de aanwezigheid van 2 ondergrondse LPG-reservoirs van 20 m 3 kan de 

bevolkingsdichtheid niet worden getoetst aan de MTP, 

Het groepsrisico is berekend met Safetl™ voor de huidige en de volgens het 

bestemmingsplan mogelijk situatie. 

Het groepsrisico blijft na het treffen van de LPG-branchemaatregelen in de huidige 

situatie onder de oriëntatiewaarde (0,16 maal de oriëntatiewaarde). In de volgens het 

bestemmingsplan mogelijke situatie kan het groepsrisico nog toenemen maar blijft dit 

onder de oriëntatiewaarde (0,28 maal de oriëntatiewaarde). 

Bij een doorzet tot 1.000 m 3 per jaar is er ten aanzien van het groepsrisico op 1 januari 

2010 geen sprake van "restcategorie EV-knelpunten" op grond van het Convenant LPG-

autogas. 

5.3 Advies Wet milieubeheer 

De doorzet is gelimiteerd in de vergunning. Er is qua vergunningverlening geen nadere 

actie noodzakelijk bij het LPG-tankstation. 
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Wel adviseren wij om er voor zorg te dragen dat er communicatie-afspraken worden 

gemaakt tussen de eigenaar van de beperkt kwetsbare object en de eigenaar van het 

tankstation. 

5.4 Advies Ruimtelijke ordening 

Een aanpassing van het betreffende bestemmingsplan vanwege het groepsrisico is niet 

noodzakelijk. 

Een aanpassing van het betreffende bestemmingsplan vanwege de PR-contouren is 

noodzakelijk. De PR-contouren van het vulpunt, de reservoirs en de afleverzuil moeten 

worden vastgelegd in het bestemmingsplan. Binnen deze contouren mogen geen 

geprojecteerde beperkt kwetsbare objecten aanwezig zijn (alleen de bestaande 

gebouwen). Een andere mogelijkheid is om in het bestemmingsplan het betreffende 

gebied binnen de PR-contouren niet voor bedrijven te bestemmen. 
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Bijlage 1: Toelichting externe veiligheidsbegrippen 

Afkortingen 

Bevi 

Besluit externe veiligheid inrichtingen 

GR 

Groepsrisico 

Revi 

Regeling externe veiligheid inrichtingen 

FN-Curve 

Grafiek waarin het groepsrisico wordt weergegeven. Zie voor uitleg het begrip groepsrisico. 

MTP 

Maximaal toelaatbare personendichtheid 

PR 

plaatsgebonden risico. Zie voor uitleg het begrip plaatsgebonden risico, 

QRA 

Quantitative Risk Analysis (= kwantitatieve risico analyse); berekening van kansen op het overlijden ten 

gevolge van een calamiteit met gevaarlijke stoffen). 
Uitleg begrippen 

Beperkt kwetsbaar abject 

Verspreid liggende woningen van derden met een dichtheid van maximaal twee woningen per hectare: 

Dienst- en bedrijfswoningen van derden; 

Kantoorgebouwen en hotels met een bruto vloeroppervlak van minder of gelijk aan 1500 m 3 per 

object; 

Restaurants, voor zover hierin geen grote aantallen personen gedurende een groot gedeelte van de 

dag aanwezig plegen te zijn; 

Winkels met een totaal bruto vloeroppervlak van minder of gelijk aan 2000 m\ voor zover zij geen 

onderdeel uitmaken van een complex waarin meer dan S winkels zijn gevestigd, waarvan het 

gezamenlijk bruto oppervlak meer dan 1000 m ! bedraagt en waarin een supermarkt, hypermarkt of 

warenhuis is gevestigd; 

Sporthallen, zwembaden en speeltuinen; Risicoanalyse tankstation IPG 
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Sport- en kampeerterreinen en terreinen bestemd voor recreatieve doeleinden, voor zover zij niet 

bestemd zijn voor het verblijf van meer dan 50 personen gedurende meerdere aaneengesloten dagen; 

Bedrijfsgebouwen, voor zover zij geen gebouwen zijn waarin grote aantallen personen gedurende een 

groot gedeelte van de dag aanwezig plegen te zijn zoals: 

kantoorgebouwen en hotels met een bruto oppervlak van meer dan 1500 rn^per object; 

complexen, waarin meer dan 5 winkels zijn gevestigd en waarvan het gezamenlijk vloeroppervlak 

meer dan 1000 m 1 bedraagt, en winkels met een totaal oppervlak van meer dan 2000 m : per 

object, voor zover in die complexen of in die winkels een supermarkt, hypermarkt of warenhuis is 

gevestigd; 

Objecten die met het bovengenoemde (m.u.v. sport- kampeerterreinen < 50 personen) gelijkgesteld 

kunnen worden uit hoofde van de gemiddelde tijd per dag gedurende welke personen daar verblijven, 

het aantal personen dat daarin doorgaans aanwezig is en de mogelijkheden voor zelfredzaamheid bij 

een ongeval, voorzover die objecten geen kwetsbare objecten zijn; en 

Objecten met een hoge infrastructurele waarde, zoals een telefoon- of elektriciteitscentrale of een 

gebouw met vluchtfeidingsapparatuur, voorzover die objecten wegens de aard van de gevaarlijke 

stoffen die bij een ongeval kunnen vrijkomen, bescherming verdienen tegen de gevolgen van dat 

ongeval. 

Bestaande situatie (Wet milieubeheer/Wet op de ruimtelijke ordening/Wet ruimtelijke ordening) 

Een op 27 oktober 2004: 

geldende Wm-vergunning. 

vastgesteld bestemmingsplan of vrijsteilingsbesluit op grond waarvan de bouw of vestiging van 

kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten is toegelaten, 

aanwezig kwetsbaar en beperkt kwetsbaar object. 

Grenswaarde 

Voor het plaatsgebonden risico geldt een grenswaarde van 10"6 per jaar, Zie ook toelichting plaatsgebonden 

risico. Deze grenswaarde geldt bij kwetsbare objecten direct voor nieuwe situaties en per 1 januari 2010 

voor bestaande situaties. 

Groepsrisico 

Het groepsrisico geeft inzicht over hoeveel personen worden bedreigt door een calamiteit bij een risicovolle 

activiteit. Het aantal getroffen personen is per mogelijke calamiteit verschillend [omdat de effecten per type 

calamiteit verschillen). Een risicovolle activiteit kan lelden tot verschillende soorten calamiteiten met 

bijbehorende effecten {dus slachtoffers) en kansen. Een ander punt is de aanwezigheid van personen 

binnen het effectgebied van de calamiteit. Als er geen personen in het gebied aanwezig zijn kunnen er geen 

slachtoffers vallen en is het groeprisico dan ook "nihiel". Het groepsrisico kan niet in 1 getal worden 

uitgedrukt. Maar wordt als een hoekige curve weergegeven in een grafiek waarin het aantal dodelijk 

slachtoffers is uitgezet tegen de kans dat een calamiteit met dit aantal slachtoffers kan optreden. Zie 

onderstaande voorbeeldgrafiek. 
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Een dergelijk grafiek wordt een FN-curve genoemd. Waarbij F staat voor de kans per jaar en N voor het 

aantal dodelijke slachtoffers. 

Het groepsrisico is gedefinieerd is de kans per jaar dat 10,100 of 1000 personen overlijden als rechtstreeks 

gevolg van een calamiteit bij een risicovolle activiteit. Het groepsrisico kent geen harde grenswaarde. Wel is 

er een zogenaamde oriëntatiewaarde waarmee bet berekende groepsrisico mee moet worden vergeleken. 

Deze waarde geld als een richtwaarde waaraan getoetst moet worden (is in bovenstaande grafiek als 

streepjeslijn aangegeven) en is een soort maat voor wat binnen Nederland nog als maatschappelijk 

geaccepteerde kans geldt voor calamiteiten waarbij meerdere dodelijke slachtoffers kunnen vallen. De 

oriëntatiewaarde is zodanig gedefinieerd dat bij iedere factor 10 toename van het aantal slachtoffers de 

kans hierop met een factor 100 moet afnemen. Hiermee wordt tot uitdrukking gegeven dat bij een groter 

aantal slachtoffers het maatschappelijk draagvlak hiervoor snel afneemt aangezien dit tot een ontwrichting 

van de locale samenleving kan leiden. De oriëntatiewaarde is geen "sanerings"waarde. Dit betekent dat als 

deze overschreden wordt bij bestaande situaties dit niet tot een verplichte sanering hoeft te leiden. Wel 

moet altijd geprobeerd worden om het groepsrisico zo veel mogelijk te beperken. 

Invloedsgebied 

Is het gebied rondom een risicovolle activiteit waarbij bij risico be rekeningen het aantal aanwezige personen 

nog wordt meegeteld. Hiervoor wordt vaak de 154 lethaliteitsgrens aangehouden (is de afstand waar bij de 

grootst mogelijke calamiteit nog 1% van de aanwezige personen komt te overlijden). Een meer praktische 

maat hiervoor is de plaatsgebonden risico con tour van 10's. Voor LPG-tankstations is het invloedsgebied 

wettelijk vastgesteld op 150 meter (wat een afwijking is van het bovenstaande en neerkomt op de afstand 

waarbij 100% van de aanwezige personen komt te overlijden, de 1% letaliteitsgrens ligt voor LPG-

tankstations op ca. 300 meter). 

Kwetsbaar object 

Woningen, niet zijnde verspreid liggende woningen van derden met een dichtheid van maximaal twee 

woningen per hectare of dienst- en bedrijfswoningen van derden; 

Risicoanalyse tankstation LPG 

Projectnummer: 04S-B06-KNR 

Bijlagen:paglna3vanS 



Gebouwen bestemd voor het verblijf, al dan niet gedurende een gedeelte van de dag, van 

minderjarigen, ouderen, zieken of gehandicapten, zoals: 

- ziekenhuizen, bejaardenhuizen en verpleeghuizen; 

- scholen; 

- gebouwen of gedeelten daarvan, bestemd voor dagopvang van minderjarigen; 

Gebouwen waarin grote aantallen personen gedurende een groot gedeelte van da dag aanwezig 

plegen te zijn, zoals: 

- kantoorgebouwen en hotels met een bruto vloeroppervlak van meer dan 1500 m2 per object; 

- complexen, waarin meer dan 5 winkels zijn gevestigd en waarvan het gezamenlijk bruto 

vloeroppervlak meer dan 1000 m 2 bedraagt, en winkels met een totaal bruto vloeroppervlak van 

meer dan 2000 m2 per object, voor zover in die complexen of in die winkels een supermarkt, 

hypermarkt of warenhuis is gevestigd; 

Kampeer- en andere recreatieterreinen bestemd voor het verblijf van meer dan 50 personen 

gedurende meerdere aaneengesloten dagen van het jaar. 

Maximaal toelaatbare personendichtheid 

Is de door het RIVM bepaalde personendichtheid (personen continu aanwezig) waar de oriëntatiewaarde 

niet wordt overschreden. Deze personendichtheden zijn bepaald voor een "standaard" LPG-tankstation met 

de meest ongunstige Rl.EVE kans, en voor 3 verschillende LPG-doorzet bandbreedtes. 

Nieuwe situatie {Wet milieubeheer/Wet op de ruimtelijke ordening/ Wet ruimtelijke ordening) 

Het na 27 oktober 2004: 

oprichten van een inrichting. 

veranderen van een bestaande inrichting waarvoor krachtens de Wm een vergunning benodigd is en 

waarbij de verandering nadelige gevolgen heeft voor het plaatsgebonden risico. 

vaststellen of herzien van een bestemmingsplan, inclusief de goedkeuring daarvan. 

vaststellen van een wijzigings-, uitwerkings- of vrijste(llngsbesluit en de in verband daarmee af te geven 

verklaring van geen bezwaar, 

Oriën tatie waarde 

Zie toelichting bij groepsrisico. 

Plaatsgebonden risico. 

Het plaatsgebonden risico geeft aan hoe vaak een calamiteit bij een risicovolle activiteit voorkomt waarbij 

dodelijke slachtoffers vallen. Het plaatsgebonden risico is gedefinieerd als de kans op overlijden van een 

persoon door een risicovolle activiteit op een bepaalde locatie als deze persoon daar continu, 24 uur per 

dag, onbeschermd, gedurende een heel jaar zou staan. Het plaatsgebonden risico wordt uitgedrukt In kans 

per jaar. 

Omdat deze kansen zeer klein zijn worden deze met de volgende wiskundige notatie aangegeven: 

bijvoorbeeld lo Vjaar. Dit is hetzelfde als 0,000001/jaar, of een kans van 1 op de l.DDO.000 per jaar. Soms 

wordt dit voor de beeldvorming ook wel uitgedrukt als 1 keer per miljoen jaar. Wat niet betekent dat dit 

zich dan pas over 1 miljoen jaar voor kan doen. Dit kan b.v. ook morgen al gebeuren. 

Risicoanalyse tankstation LPG 
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Plaatsgebonden risico - contour (PR-contour) 

Rondom een risicovolle activiteit kan een lijn worden getrokken waarbij het plaatsgebonden risico overal 

gelijk is. Bijvoorbeeld overal 10_6/jaar. Deze lijn is bij calamiteiten met brandbare stoffen meestal 

cirkelvormig en bij giftige stoffen meestal ellipsvormig. Deze contour wordt dan in dit voorbeeld de PR-10 6-

contour genoemd en kan op een kaart/plattegrond worden weergegeven. 

Richtwaarde 

Er geldt een richtwaarde voor het plaatgebonden risico bij beperkt kwetsbare objecten. Zie toelichting bij 

plaatsgebonden risico. Verder geldt er een richtwaarde (de i.g. oriëntatiewaarde) voor het groepsrisico. Zie 

toelichting bij groepsrisico. 

WRQ-besluiten (Oude Wet op de Ruimtelijke Ordening) waarop het Bevi van toepassing is. 

artikel omschrijving 

art. 10 Vaststelling bestemmingsplan 

art. 11, lid 1 Uitwerking nf binnenpianse wijziging 

art. 11, lid 2 Binnenpianse wijziging of goedkeuring 

art. 15, lid 1 Binnenpianse vrijstelling 

art. 17, tid 1 Tijdelijke vrijstelling B&W 

art. 19, lid 1 Bultenpianse vrijstelling na verklaring geen bezwaar (VGB) van GS 

art. 19, lid 2 Buitenplanse vrijstelling o.b.v. verklaring geen bezwaar (VGB) met de provincialelijst [GS) 

art. 19, lid 3 Buitenplanse vrijstelling o.b.v. art. 20 Bro-lljst 1985 

art. 28 Goedkeuring bestemmingsplan 

art. 37 Aanwijzing aan raad m.b.t. bestemmingsplan 

art, 39b Rijksprojecten pro eed ure 

art. 40, lid 1 Vrijstelling bij projecten met boven- gemeentelijk belang op verzoek van GS 

Woningwet art. 11 Vrijstelling van bepalingen uit gemeentelijke bouwverordening of Bouwbesluit 2003 

WM-beslulten (Wet milieubeheer) waarop het BEVI van toepassing is. 

artikel omschrijving 

art. S.ljld l.sub a Oprichtingsvergunning 

art. S.ljld l.sub b Veranderingsvergunning (met toename risico] 

art. 8.4 Revisievergunning [met toename risico) 

Risicoanalyse tankstation LPG 
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Bijlage 2: Bepaling personendichtheid in invloedsgebied 
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Bijlage 3: Invoergegevens QRA 

Invoergegevens voor QRA volgens "QRA berekening LPG-tankstations" 
(RIVM, 20-12-2007) 

Prevent 
Adviesgroep 4 

if 

Naam Tankstation |Tankstation Total 
Adres Kievitstraat 20 
Plaats Den Helder 

Gegevens tankstation opmerkingen relevant voor scenario 

Poon et LPG ÏOOO m 1 per iaar henaa'l hel aantal uerlacfinRcn 

Inhoud LPG-reservair £1 en 2] 20 m' HOC kg o.i-o.a 

Locatie LPG-reservoir ondergronds 0.1-O.3 

Inhoud LPG-tankwaiien 51,77 m' iB'OO kt T.1-T.2,B,1-B.7 

Tlld ver la dl ng 0.50 uur T.l-T.ï,P.l-P.3. L.l-L.3 

Aantal verladirigen/laar 70 T.l-T.2 , B.l-B.7,P.l-P.3, L.l-L.3 

Hittewerende co at Ins tankwagen Ja B.l-B.4 

Verbeterde vulstane. Ja L I - L.2 

Afstand tussen reservoir en vulpunt 54 meter (standaard 10 meter| 0,4-0.5 

Afstand lussen reservoir en afleverpunt 30 meter (standaard 75 meter) 0.6-0.7 

Afstand van vulp jnt tot: to ets in es afstand 
1. LPG a!leverjuil groter of gelijk 17,5 B.2-B.4 

?. BcnïinG aflcverï.uil groter of gelijk 5 B.2-B.4 

3. Op stel plaats benzine tankauto kleiner dan 25 B.2-B.4 

4. GebDUW zonder bescherming 

Hoogte S-10 meter groter o' ge'ijk 15 B.2-BA 

5. Gebouw metbrandw. voorz. 

Hoogte S-10 meter groter of gel ijk 10 B.2-B.4 

opstel plaats ta nkwage n i 

Geïsoleerde opstelplaats waarbij aanrijding van opzij tegen leidingkast niel aannemelijk Is {ook niet met lage snelheid] 

X,Y-coardinaten 

K-co ordinaat V-co ordinaat gebruikt voor scenario's 

Vulpunt 113091,7 551501.6 T.l-T.2. B.l-B.7. P.l-P.3. L.1-L3 

Reservoir 1 113139,7. 551472,3 O.Ï-0,7 

Reservoir 2 113137,0 551465.3 0.1-0.7 

Scenario's 

IJl Scenario's voor opslagvat onder druk (reservoir 1 en 2) 

Scenario's basisfrequentie (iaar'1) factor 
(m) 

frequentie 
(laar"1) 

G.l ••ilagvfli' Instantaan luien 5,G0E-O7 5.0K-O7 

D.2 npilaEvat- irj minuien S.ODÉ-07 S.0B&O7 

Ü.5 opsla&vat- LO mm gj( L W O S 1.0X-CS 

•.4 wrodsU.Vidinij-birtuklndliig Ï , Ï5" 5rDDÉ-07 m"' S4 Z,7«45 -

Ü.ü vü--: = HüJ!cidinB-lL-:ü1lïl>- l.SDf-OG nï' 51 8.1OE-05 

0.6 fltlevE-HtliJlria-breulr 1,25" S,C»E4T m' 30 "liOÉ-tB 

Ci TiHnfliTHJelrtlfiP-l-l, tl I 1 '.ttf-iïf, m ' In iSOEJ)5 



1.3 Scenar io 's voor intrinsiek falen tankauto 

Scenario's basisfrequenlle (jaar - 1) factor 
(aanlal veiTadlngen perjaar.tljdujijur 
treiladjne / totaal uren iaarl 

frequentie 

(jaar') 

T. 1 Tankauto- kEBncnn falen (irulgraad ÏQD!*] 5.00E-OJ 70*0.5/8766 I.OOE-tB 

r.J ïarclcaiito-EioOTsIe aans^ïtlng fwulfi'. luufc) SOOE-OT 70kOJ5/fl766 L O D E - O S 

1.4 Scenario's tankauto ten gevolge v a n brand t i jdens verlading ( w a r m e BLEVE) 

Scenario's BLEVE frequentie (uur 1) factor 

(aanlal uerdadlngen per Jaar .tijdsduur 
verladl n g * reduetiofacTO r coaTrng) 

frequentie 

(jaar") 

B.I BLEVE tankauto [irulgraai 10DM] 5J0E-10 7u*o,s*a,o5 l , 0 J E - O 9 

Ori-.-TkTiï: BLJ een IPG-te rik a ulo VOÖ ral en van hinowtrendtroatlng maa de [aalfrefruentle voor f#n warme BLEUE wan een tankauto «orden gereduceerd met een (actor ÏO [0,051 

1.4 Scenar io 's tankauto ten gevolge v a n brand in de omgeving ( w a r m e BLEVE) 

Brandtrequentie nabij LPG-tankauto is 6 , 0 0 E - 0 7 rjer jaar per 1 0 0 verladingen (afgeleidt uit tabel 4 en S document RIVM] 

Scenario's Brandtrequentie 

(per 1 0 0 verladingen) 

Factor 

(aantal verlad Ineen perjBQr/irjO. kans 
Lvlgraadxkans BLEVE ü reductiefactor 
coaling] 

frequentie 

üaar-1) 

B.J BI EVE ijnlauio- migraad 100* £,oa£-0? 70/10010,33.0,19.0,05 1 . 3 Ï E - Q 9 

B.3 BLEVE tankauto- wlgraad 67» 6.0OEO7 70/100.0.33.0,45.0,05 3,19E.D9 

0.4 BLEVE tairtaulo- wilg raad 33 : i G.0QE-Q7 '0/lrjQ. 0,33.0,73.0,05 S , 0 S E * 9 

1.5 Scenar io 's tankauto t e n gevolge van externe beschadiging (koude BLEVE) 

De BLEVE frequentie t.g.v. externe beschadigingen Is: 2 , E D E - Q S per jaar per 100 verladingen (afgeleidt uit tabel 7) 

Scenario's Frequentie 

(per 100 uerladiagen) 

factor 
(oanral verladingen per jaar/100 * 
kans vulgiaadl 

frequentie 

{jaar -') 

B.5 BLEVE tsnlaulo- wilgraad 100* MOE-09 ÏO/luttcO.33 S(7BÉ-10 

B.6 BLEVE lanlaulo- vulgrsed 67» !.SOE-rj5 70/100.0,33 5,7SÉ„10 

B.7 ELEVE lanlaulo-™ig raad 33» 7.50E-09 70/10Q.O.33 S.7SE.10 

1.6 Scenar io 's falen pomp 

Scenario's Baslsfaalrrequeiitle (jaar') factor 
[kans slulie n begienïei« aantal 
verladingen . tijdsduur '..:!:.•>;,' 
rolaaluren \nar) 

frequentie 

(laar"1) 

P.i flreu^ aanp. doorstroornccurenier sluit 1.00E-O4 0,S4.70")i/B766 3.7SE-07 

P.2 Breuk PJT IP , doorstroom begrenzer sluit niet 1,00ED4 0.o6.70rtlJ/S766 

P.3 Lek pomp 7010,5/8766 I.76E-OS 

1.7 Scenar io 's fa len losslang 

Scenario's Basisfaalfrequenlle (jaar 1) factor 

[kan* sluiten begrenier. factor 
iierlielerdelosslang .aantal 
verlad Ingen . tijdsduur veria dlngl 

frequentie 

(laar'1) 

L.3 Breuk losilang 2" dnorslr.bcg'. slull 4.00E-06 0,88.0, l«7u.0,5 1,23E-0S 

L7 Breuk luss'angj'jjaarslr.begr. Sluit niet 4.00E-O6 0.12rtUi7C*n.5 l,SSE-06 

1.3 Lek loïslans 0.2" 4.O0E-D5 7010.5 1.40E-03 

Oprnerklni.: de fcr^u*lr£:quf:nH: van een uert-eterrJe IPG loshang ÊS ppn factor li.' k d e i:.-.r,;!.i:irr: Ia; .r •• 
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Voorontwerp bestemmingsplan Vogelbuurt 2014 
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Datum ontvangst: Indiener: 

Inspraak reacties 
1 Reactie form 22 april 2014 De heren Wezelman en Beems 
2 AM 4.02480 3 april 2014 PWN 
3 mail 25 maart 2014 N.V. Nederlandse Gasunie 

Reacties andere overheden 
4 mail 24 maart 2014 Rijkswaterstaat 
5 mail 25 maart 2014 Provincie Noord-Holland 
6 mail 7 mei 2014 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
7 AM 4.03097 23 april 2014 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 
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Postbus 2113 • 199Ü At Velseibmek • www.pwn.nl 

i 

ü 3 apk. üïm 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Den Helder 
Drs. F. Bijlweg 20 
1764 MC DEN HELDEF 

Stuknummer: AH 4.02480 

Hoofdkantoor 
Bezoekadres: 
Rijksweg 501 
1991 AS Vetserbroek 
T 023 541 33 33 
F 023 525 61 05 
E pwn@pwn.nl 

30- @pwnwaternatuur 

Bijlage(n) 
1 

Datum 
01-04-2014 

Ons kenmerk 
2014001470 

Uw kenmerk Doorklesnr. 
06 - 53978378 

Onderwerp 
Voorontwerpbestemmingsplan Vogelbuurt 2014 te Den Helder 

Geacht College, 

Hierbij geven wij u onze reactie bij het voorontwerpbestemmingsplan Vogelbuurt 2014 van uw gemeente. 
Ter veiligstelling van onze in het plan te leggen c.q. aanwezige leidingen verzoeken wij u vooral ook die 
voorwaarden in acht te nemen die openbare nutsbedrijven nu eenmaal moeten stellen om hun taak in het 
algemeen belang te kunnen uitoefenen. Een zeer belangrijke voorwaarde is die van het beschikbaar stellen van 
voldoende ruimte in openbare grond voor het ondergronds verkeer. Deze ruimte dient vrij te zijn van bomen en 
stekelige beplanting, terwijl de overige beplanting van dien aard dient te zijn dat ons leidingnet te allen tijde goed 
bereikbaar blijft. Ingeval de leidingstrook voorzien wordt van verharding, dient deze verharding 'open' te zijn. 
Tevens dient het leidingtracé vrij te blijven van opslag e.d.. In dit kader willen wij u wellicht ten overvloede wijzen 
op de Nederlandse norm NEN 7171-1 en de praktijkrichtlijn NPR 7171-2. Onderdeel hiervan vormt een 
standaard dwarsprofiel voor een woonstraat en een industriegebied. 

Wij zullen het op prijs stellen als u, alvorens tot effectuering van het plan wordt overgegaan, in overleg treedt 
met ons bedrijf onder telefoonnummer 06 - 53978378. 

Tevens vragen wij uw aandacht voor het volgende. Het PWN-distributienet ten behoeve van de te realiseren 
nieuwbouw wordt ontworpen op de drinkwatervraag. Vervolgens wordt in overleg met de brandweer (gemeente) 
bestudeerd of het verzoek om bluswater (op de diverse locaties in het plan) in het ontwerp kan worden ingepast. 
In de gevallen dat dit niet kan worden gehonoreerd, dient de brandweer (gemeente) naar een alternatieve 
bluswatervoorziening uit te zien. Wij attenderen u erop dat alternatieven, naar onze inschatting, in een zeer 
vroeg stadium ontwikkeld dienen te worden zodat er voldoende financiële middelen voor vrijgemaakt kunnen 
worden. 

Wij vragen u eveneens aandacht voor het standaarddocument VANN. Dit document is door de nutsbedrijven in 
Noord-Holland opgesteld ten behoeve van de aanleg van voorzieningen in nieuwbouwgebieden. Dit document is 
op te vragen bij ons bedrijf, 

In het belang van de volksgezondheid mogen de in het plan gelegen gronden geen gevaarlijke stoffen bevatten, 
die na leidingaanleg in het drinkwater terecht kunnen komen. Zonder uw tegenbericht nemen wij aan dat in het 
onderhavige plan geen vervuilde gronden aanwezig zijn. 

1 
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Voor de volledigheid gaat hierbij een revisietekening. 

Voor de verleende inzage van het plan zeggen wij u dank 

Hoogachtend, 
PWN 

Drs. A. Bruinekool 
Bedrijfsbureau/Juridische Zaken 
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Erik-Jan Winter - R E : Vooroverleg bestemmingsplan Vogelbuurt 2014 te Den Helder 

Van: 
Aan: 
Datum: 25-3-2014 14:24 

"Alg. Postbus RO West" <RO_West@gasunie.nl> 
'"Erik-Jan Winter'" <e.winter@denhelder.nl> 

Onderwerp: RE: Vooroverleg bestemmingsplan Vogelbuurt 2014 te Den Helder 

Geachte heer Winter , 

Bij e-mailbericht van 24 maart 2014 heeft Gasunie, namens u, het bovengenoemd voorontwerpbestemmingsplan in 
het kader van het vooroverleg, zoals bedoeld in artikel 3.1.1 Bro, ontvangen. Het voornoemde plan is door ons 
getoetst aan het huidige externe veiligheidsbeleid van het Ministerie van I&M voor onze aardgastransportleidingen, 
zoals bepaald in het per 1 januari 2011 in werking getreden Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). 

Op grond van deze toetsing komen wij tot de conclusie dat het plangebied buiten de 1 % letaliteitgrens van onze 
dichtst bij gelegen leiding valt. Daarmee staat vast dat deze leiding geen invloed heeft op de verdere planontwikkeling 

Onder dankzegging voor de toezending verblijven wi j . 

Met v r iende l i j ke g roe t , 

H.H. Keizer 

E: H.H-Kelzer0gasunie.nl 
Ti fa#43:31 6 3103 7321 
I : www.giisuriiet'rijnHportservices.corn 

Gasunie Transport Services B.V. 
L e g a l A f f a i r s P r o j e c t s W e s t 
Postbus 181 
9/00 AD Groningen 
Concourslaan 17 

Van: Erik-Jan Winter [e.winter@denhelder.nl -) 
Verzonden: maandag 24 maart 2014 10:47 
Aan: ruimtelijkeplannen@cultureelerfgoed.nl; Alg. Postbus RO_West; Dennis Kos; info@hhnk.nl; ministerie van Defensie 
bestemmingsplan; Plannen.CDC.DVD.DN.ROM@mindef.nl; Ennergie Ministerie van Economische zaken; infodrz@minlnv.nl 
VROM-inspectie; ro-info@noord-holland.nl; DNH-Ruimtelijkeplannen@rws.nl; dnz-secretariaat-ws@rws.nl; 
info@veiligheidsregio-nhn.nl 
C C : marcel.wielinga@pwn.nl 
Onderwerp: Vooroverleg bestemmingsplan Vogelbuurt 2014 te Den Helder 
Urgentie: Hoog 

Geachte heer/dame, 

Middels bijgevoegd schrijven stellen wij u in het kader van art 3.1.1 Bro in kennis van ons voornemen om het 
bestemmingsplan 'Vogelbuurt 2014' in procedure te brengen, en verzoeken wij u binnen de termijn van tervisielegging op 
grond van de gemeentelijke inspraakprocedure te reageren op het voorontwerp. 

Het bestemmingsplan kunt u vanaf 24 maart 2014 inzien op onze gemeentelijke website welke te bereiken is met de 
volgende link, http://www.denhelder.nl/inwoners-en-ondernemers/bestemminQsplannen 3321/item/vogelbuurt-
2014 8695.html 

In afwachting van uw eventuele reactie, 



met vriendelijke groet, 

Erik-Jan Winter, 
juridisch beleidsmedewerker 
team Pianontwikkeling, 
afd. Ruimte Wonen en Ondernemen 
gemeente Den Helder 

telefoon : (Q223) 67 S817 (aanwezig: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag) 
e-mail : e.winletfifldenheldef.nl 
bezoekadres : Drs. F. Bijlweg 20, Den Helder 
posladres : Poslbus 36, 1780 AA Den Helder 
websiie : hllp://www .denhelder.nl 

Deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de beoogde geadresseerde. Mocht u dit bericht bij vergissing hebben ontvangen, 
wilt u mij dit dan meteen laten weten en het bericht (inclusief eventueel meegezonden bijlagen) uit uw postbus 
verwijderen ? Stuur in dat geval de tekst van het bericht ook niet door. 

This communication is intended only for use by the addressee. It may contain confidential or privileged 
information. I f you receive this communication unintentionally, please let us know by reply immediately. N.V. 
Nederlandse Gasunie does not guarantee that the information sent with this E-mail is correct and does not accepi 
any liability for damages related thereto. 

* 



Erik-Jan Winter - R E : Vooroverleg bestemmingsplan Vogelbuurt 2014 te Den Helder 

Van: 
Aan: 
Datum: 

"WNN-Ruimtelijkeplannen (WNN)" <WNN-ruimtelijkeplannen@rws.nl> 
'"Erïk-Jan Winter'" <e.winter@denhelder.nl> 
24-3-2014 14:16 

Onderwerp: RE: Vooroverleg bestemmingsplan Vogelbuurt 2014 te Den Helder 

Geachte heer , m e v r o u w , 

Dank voor het t oes tu ren van de kennisgev ing van he t voorover leg bes temmingsp lan Voge lbuu r t 2014 te 
Den Helder. 

R i j kswaters taa t Wes t -Neder land Noord heef t kenn isgenomen van bovenverme ld plan en ziet in di t p lan 
geen aanleiding voo r een inhoude l i j ke react ie. Mi jn d iens t b l i j f t ech te r graag op de hoogte van 
ru imte l i j ke on tw i kke l i ngen in de gemeen te Den Helder d ie voor R i jkswaters taat van belang z i jn . 

Vr iendel i jke g r o e t e n , 

Ingrid Kuiper 

Specialistisch medewerker Verkeer en Vervoer 

Toekanweg 7 | 2035 LC Haarlem | Kamer B3.67 
Postbus 313 9 | 2001 DC Haarlem 

T 06-27028737 

ingrid.kuiper@rws.nl 
www.rijkswaterstaat.nl 

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. 

Vanaf 23 september heeft Rijkswaterstaat West-Nedertand Noord een nieuwe postbus vooi ruimtelijke plannen; wnn-
ruimteliikeplanneniuirws.ru. 

Van: Erik-Jan Winter re.winter@denhelder.ni1 
Verzonden: maandag 24 maart 2014 10:47 
Aan: ruimtelijkeplannen@cu!tureelerfgoed.nl; RO_west@gasunie.nl; Dennis Kos; info@hhnk.nl; ministerie van Defensie 
bestemmingsplan; Plannen.CDC.DVD.DN.ROM@mindef.nl; Ennergie Ministerie van Economische zaken; infodrz@minlnv.nl 
VROM-inspectie; ro-info@noord-holland.nl; WNN-Ruimtelijkeplannen (WNN); dnz-secretariaat-ws@rws.nl; 
info@veiligheidsregio-nhn.nl 
C C : marcel.wielinga@pwn.nl 
Onderwerp: Vooroverleg bestemmingsplan Vogelbuurt 2014 te Den Helder 
Urgentie: Hoog 



Geachte heer/dame, 

Middels bijgevoegd schrijven stellen wij u in het kader van art 3.1.1 Bro in kennis van ons voornemen om het 
bestemmingsplan 'Vogelbuurt 2014' in procedure te brengen, en verzoeken wij u binnen de termijn van tervisielegging op 
grond van de gemeentelijke inspraakprocedure te reageren op het voorontwerp. 

Het bestemmingsplan kunt u vanaf 24 maart 2014 inzien op onze gemeentelijke website welke te bereiken is met de 
volgende link, http://www.denhelder.nl/inwoners-en-ondernemers/bestemminQsplannen 3321/item/voqelbuurt-
2014 8695.html 

In afwachting van uw eventuele reactie, 

met vriendelijke groet, 

Erik-Jan Winter, 
juridisch beleidsmedewerker 
team Planontwikkeling, 
afd. Ruimte Wonen en Ondernemen 
gemeente Den Helder 

leiefoon : 102231 67 BB17 Iaanwe2iq: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag) 
e-mai I : e.winler@denhelder.nl 
bezoekadres ; Drs. F. Bijlweg 20, Den Helder 
posladres : Postbus 36,1780 AA Oen Helder 
website : hIIp://www.denhelder.nl 

Deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de beoogde geadresseerde. Mocht u dit bericht bij vergissing hebben ontvangen, 
wilt u mij dit dan meteen laten weten en het bericht (inclusief eventueel meegezonden bijlagen) uit uw postbus 
verwijderen? Stuur in dat geval de tekst van het bericht ook niet door. 

< 



Erik-Jan Winter - Bestemmingsplan Vogelbuurt 

Van: "Ruber, dhr. drs. P.J.P. (Paul)" <RUBERP@Noord-Holland.nl> 
Aan: "Erik-Jan Winter (e.winter@denhelder.nl)" <e.winter@denhelder.nl> 
Datum: 25-3-2014 10:33 
Onderwerp: Bestemmingsplan Vogelbuurt 

Hallo Erik-Jan, het voorontwerp bestemmingsplan Vogelbuurt is een consoliderend plan binnen Bestaand Bebouwd 
Gebied. Het plan geeft ons geen aanleiding tot het maken van opmerkingen in het kader van het art 3.1.1 Bro overleg. 

Met vriendelijke groet, 

Pnui Rubei 

SVT - IBT 

Provincie Noord-Holland 

Aan di t bericht en eventuele bi j lagen kunnen geen rechten worden ont leend. 

Het Provinciaal Bestuur van Noord-Hol land. 

* 





Erik-Jan Winter - Reactie VOBP Vogelbuurt 2014 

Van: "Smid, Wiebe" <W.Smid@hhnk.nl> 
Aan: "'e.wmler@denhelder.nl'" <e.winter@denhelder.nl> 
Datum: 7-5-2014 16:22 
Onderwerp: Reactie VOBP Vogelbuurt 2014 

Geachte heer Winter, beste Erik-Jan, 

Onlangs heb je het voorontwerpbestemmingsplan Vogelbuurt 2014 in het kader van het wetteli jk vooroverleg 
toegezonden aan het hoogheemraadschap. Het plan is overwegend conserverend van karakter, maar voorziet ook in de 
mogelijkheden om ten aanzien van de woningen en de daarbij 
behorende gronden flexibel te bestemmen waarbij de bestaande woning zodanig kan worden uitgebreid dat deze weer 
voldoen aan de wensen van bewoners van deze t i jd. 

Het bestemmingsplan heeft geen verdere gevolgen voor de waterhuishouding. We hebben dan ook geen opmerkingen 
op het plan. 

Ik ga er vanui t je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

Wiebe Smid 

Veilig wonen onder zeeniveau 
...iVSSVw is minder logisch dan je denkt 

Proclaimed 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Streeft naar een optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van vragen. Mocht deze 
moil toch niet voor u bestemd zijn, wilt u dan de afzender hiervan op de hoogte stellen ? 

Verzoeken om officiële beslissingen kunnen alleen per mail worden ingediend wanneer de mogelijkheid daartoe op de website van het 
hoogheemraadschap i 'www.hhnk.n l l is opengesteld. U gebruik! het daarvoor bestemde webformulier of mailadres. U kunt alleen rechten 
ontlenen aan de informatie in deze c-mail en do eventueel meegezonden bestanden als dat blijkt uit het bericht cn het bericht en/of de 
bijlage is verzonden door of namens de daartoe bevoegde persoon. 
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Stuknummer: Ah 4.03097 

i i 
GEMEENTE DEN HELDER 

INGEKOMEN 

2 3 APR. m Velllgheldsreglo 
Koord-MtOWt Hwn 

Gemeente Den Helder 
De heer E.J . Winter 
Postbus 36 
1780 AA DEN HELDER 

Datum 22 april 2014 Telefoon 06 1942 9646 
Onze referentie U2014/195/PME E-mail pmeljer@veiIigheldsregio-nhn.nl 
Uw referentie e-mail Bijlagen 1 
Uw bericht van 24 maart 2014 Onderwerp Advies externe veiligheid op voorontwerp 

bestemmingsplan Vogelbuurt 2014, Den 
Helder 

Geachte heer Winter, 

Op 24 maart 2014 heeft de Afdeling Risicobeheersing van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 
(verder VR NHN) van u per email, ter advies, het voorontwerp bestemmingsplan Vogelbuurt 2014 
in Den Helder ontvangen. 

De regionale brandweer (een onderdeel van de VR NHN) heeft, conform het Besluit externe 
veiligheid inrichtingen (Bevi), artikel 13, lid 3, een wettelijke adviesrol bij ruimtelijke plannen waar 
externe veiligheid een rol speelt. Zij toetst of is voldaan aan de verantwoording van het groepsrisico 
en brengt advies uit ten aanzien van de voorbereiding op grootschalige rampen/incidenten en de 
bestrijding daarvan. 

Onze conclusie is dat er geen sprake is van toenemende relevante risico's ten aanzien van externe 
veiligheid. Wij maken daarom geen gebruik van ons adviesrecht, als bedoeld in artikel 13 van het 
Bevi en artikel 12 van het Bevb. Een motivatie van deze conclusie is verwoord in de bijlage. 

M 
> 

eijer 
'specialist risicobeheersing 

Gezien : 22 april 2014 
Naam : Ron Zulderwijk 
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Pagina 2 
Onderwerp Advies externe veiligheid op voorontwerp bestemmingsplan Vogelbuurt 2014, Den Helder 
Datum 22 april 2014 

Bijlage i 

Situatiebeschrijving 
Het voorontwerp bestemmingsplan Vogelbuurt 2014 in Den Heider betreft een herziening van het 
bestemmingsplan wat is vastgesteld in 2004. Het plangebied beslaat de gehele wijk Vogelbuurt en 
wordt globaal begrensd door de Ruyghweg aan de noordzijde, de spoorlijn Den Helder - Alkmaar 
aan de westzijde, de spoorlijn tot aan de Fazantenstraat en vanaf dat punt de burgemeester 
Houwingsingel aan de zuidzijde en het Marine Sportpark aan de oostzijde. Binnen het plangebied 
is een inrichting gevestigd die onder de werkingssfeer van de Bevi valt. Dit betreft het LPG-
tankstation van Total, gevestigd aan de Kievitstraat 20. Dit bedrijf wordt middels aan aanduiding 
binnen de bestemming Bedrijven mogelijk gemaakt. 

Toetsing externe veiligheid 
Door VR NHN is het voorontwerp bestemmingsplan getoetst op het aspect externe veiligheid^ 
Hierbij is gebruik gemaakt van de gegevens in de provinciale professionele risicokaart en bij VR 
NHN bekende gegevens over risicovolle objecten. 

Risicovolle inrichtingen 
Het plangebied is voor een deel gelegen binnen het invloedsgebied van een Bevi-bedrijf (LPG-
tank&tation van Total aan de Kievit-straat 20). 

Plaatsgebonden risico 
Binnen de genoemde PR=1 O^-contour is een bestaand beperkt kwetsbaar object gelegen. Hiervoor 
geldt geen saneringsplicht op 1 januari 2010. Deze situatie wordt volgens het Bevi als toelaatbaar 
beschouwd. Binnen de PR-contour is de bestaande bebouwing conserverend bestemd en wordt 
geen nieuwe bebouwing mogelijk gemaakt. 

Groepsrisico 
In het bestemmingsplan is middels de gebiedsaanduiding Veiligheidszone-lpg -2 het invloeds
gebied van het LPG-tankstation opgenomen. Voor nieuwe ontwikkelingen binnen deze zone zal 
eerst gekeken moeten worden of de oriëntatiewaarde voor het groepsrisico niet overschreden 
wordt. Nieuwe ontwikkelingen zullen mogelijk bijdragen tot een hoger groepsrisico. Dit is afhankelijk 
van de personenaantallen die al dan niet toenemen door deze nieuwe ontwikkeling. Gezien de 
bebouwingsoppervlakte betreft dit maatwerk en zal dit doorgerekend moeten worden als de 
plannen bekend zijn, bijvoorbeeld via een kwantitatieve risicoanalyse (QRA). 

In het voorontwerp bestemmingsplan is in paragraaf 3.5 het aspect externe veiligheid voldoende 
beschreven. 

\ Buislei dingen 
Voor hoge druk aardgastransportleidingen zijn de normen voor het plaatsgebonden risico en de 
verantwoordingsplicht voor het groepsrisico vastgelegd in het Besluit houdende milieukwaliteits
eisen externe veiligheid voor het vervoer van gevaarlijke stoffen door buisleidingen (Bevb). 



Pagina 3 
Onderwerp Advies externe vettigheid op voorontwerp bestemmingsplan Vogelbuurt 2 D U , Den Helder 
Datum 22 april 2014 

Plaatsgebonden risico 
Op basis van de risicokaart en gegevens van de Gasunie kan worden geconcludeerd dat de 
normen voor het plaatsgebonden risico geen belemmering voor het plangebied vormen. Eventueel 
aanwezige hoge druk buisleidingen liggen op voldoende afstand van het plangebied. 

Groepsrisico 
Het groepsrisico hoeft niet verantwoord te worden omdat het plangebied buiten de 1% en 100% 
letaliteitcontouren van buisleidingen ligt. 

Vervoer gevaarlijke stoffen over de weg 
Het plangebied is gelegen op circa 200 meter afstand van de provinciale weg N250. Deze weg is 
vrijgesteld voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. 

Plaatsgebonden risico 
De dichtstbijzijnde transportas waarover met zekere frequentie gevaarlijke stoffen wordt vervoerd 
betreft de provinciale weg N250 welke gelegen is op 350 meter van het plangebied. Voor de N250 
is een plaatsgebonden risicocontour (PR=10"G) niet aanwezig met de aanwezige transportaantallen. 
De nonnen voor het plaatsgebonden risico vormen daarmee geen belemmering voor het bestem
mingsplan. 

Groepsrisico 
Conform de Circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen moet het groepsrisico worden 
verantwoord als er sprake is van: 
• een overschrijding van de oriëntatiewaarde van het groepsrisico, of; 
• een toename van het groepsrisico. 

In de concept Handleiding Risicoanalyse Transport {Rijkswaterstaat/Ministerie van l&M, d.d. 1 
november 2011) zijn vuistregels opgenomen waarmee kan worden bepaald of het groepsrisico 
lager is dan 0,1 maal de oriëntatiewaarde. In dat geval heeft een berekening van het groepsrisico 
geen toegevoegde waarde en kan deze achterwege blijven. 

Bij de N250 is de dichtstbijzijnde bebouwing (met enige omvang) gelegen op ongeveer 55 meter 
van de N250 (bedrijventerrein). Er is sprake van eenzijdige bebouwing. De bebouwing kan 
getypeerd worden als bedrijventerrein (personendichtheid circa 40 personen/hectare). Bij een 
eenzijdige bebouwing van 100 personen per hectare op 50 meter van de weg wordt bij 500 GF3-
transporten de drempelwaarde voor 0,1 maal de oriëntatiewaarde bereikt. 

Gezien het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat het groepsrisico van de N250 langs het 
plangebied veel lager zal zijn dan 0,1 maal de oriëntatiewaarde. 
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Bereikbaarheid en bluswatervoorzieningen 
Het bestemmingsplan heeft een conserverend karakter. De bestaande infrastructuur die van belang 
is voor de bereikbaarheid en de beschikbaarheid bluswatervoorzieningen wijzigt niet. Een advies 
ten aanzien van deze aspecten is in het kader van het bestemmingsplan niet noodzakelijk. 

Conclusie/advies 
Onze conclusie is dat er geen sprake is van (toenemende) relevante risico's ten aanzien van 
externe veiligheid. Wij maken daarom geen gebruik van ons adviesrecht, als bedoeld in artikel 3.6 
van de Wro en artikel 13 van het Bevi. 

De regionale brandweer draagt mede de verantwoordelijkheid voor de rampenbestrijding en de 
voorbereiding op grootschalige incidenten. Om onze dienstverlening efficiënt in te richten wil ik u 
verzoeken, indien u besluit van het advies af te wijken, dit gemotiveerd en schriftelijk aan ons ken
baar te maken. 
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Hoofdstuk 1 Inleidende regels 

Artikel 1 Begrippen 
In deze regels wordt verstaan onder: 

1. plan: 

het Bestemmingsplan Vogelbuurt 2014 met identificatienummer 

NLJMRO.0400.217BPVOGELBRT2014-VST1 van de gemeente Den Helder; 

2. bestemmingsplan: 

De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen 

3. aanbouw: 

een gebouw dat als afzonderlijke ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw waarmee het in directe 

verbinding staat, welk gebouw onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in 

architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw; 

4. aanduiding : 

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels, 

regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden; 

5. aanduiding sqrens: 

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft; 

6. aangebouwd bijgebouw: 

een bijgebouw welke aan het hoofdgebouw gebouwd is of gesitueerd is binnen 1 meter van het 

hoofdgebouw; 

7. aangrenzende percelen: 

percelen die grenzen aan het perceel waarop het bouwwerk wordt uitgevoerd ( waarbij de eerste 2 

meter van brandgangen, stegen of openbaar groen wordt meegerekend niet zijnde het aangrenzende 

perceel.); 

8. aan-huis-gebonden beroep: 

Een beroeps- of bedrijfsactiviteit, uitgevoerd door (één van) de hoofdbewoners) van de woning, 

waarvan de activiteiten in hoofdzaak niet verkeersaanfrekkend of milieuhinderlijk zijn, en geen 

betrekking hebbend op detailhandel {met uitzondering van intemetdetailhandel) of horeca gerelateerde 

activiteiten, dat op kleine schaal in een woning en/of daarbij behorende bijgebouwen wordt uitgeoefend, 

waarbij de desbetreffende activiteit een ruimtelijke uitstraling heeft die in overeenstemming is met de 

woonfunctie en de woonomgeving ter plaatse; 

9. achtererf : 

het terrein gelegen achter het verlengde van de oorspronkelijke achtergeve!, tot de achterperceelsgrens; 
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10 Ambachtelijk bedrijf: 

Een bedrijf niet zijnde • Bevi-inrichtingen; 

• vuurwerkbedrijven; 

• een Wgh-in richting en of 

• inrichtingen die zijn genoemd in bijlage C en D van het Besluit m.e.r 1994 , 

dat is gericht op het geheel of overwegend door middel van handwerk vervaardigen, bewerken of 

herstellen van goederen, alsmede in verband hiermee en als nevenactiviteit van ondergeschikt belang 

het verkopen en/of leveren van goederen; 

11. ander bouwwerk; 

bouwwerken, geen gebouw zijnde; 

12. antenne installatie : 

antennedrager en antenne tbv de mobile telecommunicatie; 

13. bebouwing : 

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

14. bebouwingspercentaqe: 

een in het bestemmingsplan aangegeven percentage, dat de grootte van het deel van een terrein 

aangeeft dat maximaal mag worden bebouwd; 

15. Bed & Breakfast (B&B): 

Particuliere verstrekking tegen betaling, met een niet bedrijfsmatig karakter in een woonhuis, aan derden 

van uitsluitend logies (met ontbijt) zonder dienstverlening - niet zijnde uitoefening van het hotel, pension 

of ander bedrijf- waarbij het aanbod zier) beperkt tot maximaal 4 slaapplaatsen verdeeld over maximaal 

2 kamers; } 

16. bedrijfsgebouw: 

een gebouw, dat dient voor de uitoefening van een bedrijf; 

17. bedrijfs-Zdienstwoninq : 

een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor (het huishouden van) 

een persoon, wiens huisvesting daar gelet op de bestemming van het gebouw of terrein noodzakelijk is; 

18. beperkt kwetsbaar object: 

Een object waarvoor ingevolge het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI) een richtwaarde voor 

het risico e.g. een risico-afstand is bepaald, waarmee rekening moet worden gehouden; 

19. bestaand: 

a. bij bouwwerken: 

20. bestaande bebouwing : 

een bouwwerk, dat ten tijde van de ter inzage legging van het ontwerp van dit plan bestaat of in 

uitvoering is, dan wel na dat tijdstip mag worden gebouwd krachtens een bouwvergunning die na dit 

tijdstip, hoewel in strijd met het plan, niet mag worden geweigerd; 

- bestaand, in uitvoering of vergund ten tijde van de terinzagelegging van het bestemmingsplan als 

b. 
ontwerp; 

bij gebruik: 

- bestaand ten tijde van het van kracht worden van het betreffende gebruiksverbod; 
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21. bestemmingsgrens: 

de grens van een bestemmingsvlak; 

22. bestemmingsvlak: 

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming; 

23. bevoegd gezag: 

bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit ten aanzien van een aanvraag om een 

omgevingsvergunning of ten aanzien van een al verleende omgevingsvergunning; 

24. bijgebouw: 

een op zichzelf staand {van het hoofdgebouw gescheiden), al dan niet vrijstaand gebouw, dat door de 

vorm onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt 

is aan het hoofdgebouw1 ; 

25. bouwen : 

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een 

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

26. bouwqrens: 

de grens van een bouwvlak; 

27. bouwlaag : 

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende 

vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van 

onderbouw en zolder; 

28. bouwperceel: 

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende 

bebouwing is toegelaten; 

29. bouwperceelgrens: 

een grens van een bouwperceel; 

30. bouwvlak: 

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde 

gebouwen en bouwwerken geen gebouw zijnde zijn toegelaten; 

31. bouwwerk: 

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, welke hetzij direct of 

indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond; 

32. café: 

een horecabedrijf, niet zijnde een discotheek of bar/dancing, dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van 

alcoholische en niet-alcoholische dranken voor consumptie ter plaatse, met als nevenactiviteit het 

verstrekken van kleine etenswaren, al dan niet ter plaatse bereid; 

33. cafetaria/snackbar: 

een horecabedrijf dat tot doel heeft het verstrekken van al dan niet voor consumptie ter plaatse bereide 

etenswaren, met als nevenactiviteit het verstrekken van zwak- en niet-alcoholische dranken; 

1 van een bijgebouw is geen sprake indien dit door afwezigheid van scheidende binnenmuren danwel door aanwezigheid van 
deuren in de scheidingsmuur ais uitbreiding van het hoofdgebouw moet worden gezien; 
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34. crèche: 

een dienstverlenend bedrijf dat voorziet als oppascentrum voor kinderen; 

35. dagrecreatie: 

dagrecreatie staat voor het geheel van ontspannende/recreatieve activiteiten dat buiten de onmiddellijke 

omgeving van de woning plaatsvindt, waarmee geen overnachting gepaard gaat, en geen sprake is van 

een primair gebruik voor sport en/of horeca; 

36. dag horeca bed rijf: 

een horecabedrijf dat is gericht op het hoofdzakelijk overdag (gedurende de openingstijden van de 

naastgelegen winkels plus twee uur) verstrekken van dranken en etenswaren aan bezoekers van 

andere functies, met name functies als centrumvoomeningen en dagrecreatie, zoals theehuisjes, 

ijssalons, croissanterieën, dagcafés, dagrestaurants en naar aard en openingstijden daarmee gelijk te 

stellen horecabedrijven; 

37. dak : 

iedere boven beëindiging van een gebouw; 

38. dakkapel : 

uitspringend dakvenster in het dakvlak, waarbij de afstanden tot de noklijn, en/of dakranden en/of 

zijdelingse perceelsgrens minimaal 0,5 meter is; 

39. dakopbouw: 

een toevoeging aan de bouwmassa door het verhogen van de nok van het dak en/of goot, die het 

silhouet van het oorspronkelijke dak veranderd; 

40. dakvenster: 

opening waardoor het daglicht naar binnen kan, afgesloten met een glazen plaat gelegen in het dakvlak, 

waarbij de afstanden tot de noklijn, en/of dakranden minimaal 0,5 meter is; 

41 . detailhandel: 

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of 

leveren van goederen aan personen die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders 

dan de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit; 

42. dienstverlenend bedrijf en/of dienstverlenende instelling : 

bedrijf of instelling waarvan de werkzaamheden bestaan uit het verlenen van economische en 

maatschappelijke diensten aan derden, waaronder begrepen kapperszaken, schoonheidsinstituten, 

fotostudio's en naar aard daarmee gelijk te stellen bedrijven en inrichtingen, evenwel met uitzondering 

van een garagebedrijf en een seksinrïchting; 

43. discotheek/bar-dancing : 

een horecabedrijf dat tot doel heeft het verstrekken van dranken voor gebruik ter plaatse waarbij het 

doen beluisteren voor overwegend mechanische, maar ook live muziek en het gelegenheid geven tot 

dansen een wezenlijk onderdeel vormen (geen dag horeca bed rijf); 

44. er f : 

het bouwperceel, voor zover gelegen achter de naar de weg gekeerde gevel van het hoofdgebouw en 

verminderd met de oppervlakte van het hoofdgebouw; 

45. erker : 

een overwegend (60% van het gevelvlak) glazen uitgebouwde overdekte ruimte gelegen voor 
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de gevellijn van een als woning gebruikt gebouw; 

46. erotisch getinte vermaaksfunctie : 

een vermaaksfunctie, welke is gericht op het doen plaatsvinden van voorste!lingen en/of vertonen van 

porno-erotische aard, waaronder begrepen een seksbioscoop, een seksclub en een seksautomatenhal; 

47. evenement: 

elke voor publiek toegankelijke verrichting, georganiseerde gebeurtenis, openluchtmanifestatie, 

(thema-)dag of week en/of herdenking die al dan niet met een zekere regelmaat (bijvoorbeeld 

maandelijks, jaarlijks of jaaroverstijgend) plaatsvindt; 

a. waardoor het normaal maatschappelijk gebruik van de gronden niet mogelijk is gedurende: 

1. tenminste één aaneengesloten periode van 24 uur (inclusief het opbouwen en afbreken) dan 

wel: 

2. tenminste twee niet opeenvolgende dagen of dagdelen in een kalenderjaar of: 

3. maximaal één dag per kalenderjaar, mits het evenement structureel op tenminste een 

jaarlijkse basis plaatsvindt en: 

b. met een omvang van meer dan 50 bezoekers/deelnemers/toeschouwers/gasten en: 

c. met een gemiddelde geluidsbelasting van meer dan 40 dB(A) op de gevel van de dichtst bij gelegen 

woningen om en nabij het (evenementen)terrein. 

48. evenement categorie 1: 

vormen van kleinschalige evenementen waarbij de muziek ondergeschikt is zoals: 

manifestaties, optochten, intochten, buurtfeesten, braderieën, markten, sportevenementen en daarmee 

naar aard en omvang gelijk te stellen evenementen met; 

• een maximale duur van 48 aaneengesloten uren (inclusief het opbouwen en afbreken) en; 

• geen maximum aantal per jaar en; 

• een maximum aantal bezoekers van 100 gelijktijdig aanwezig en; 

• een maximaal langtijdgemiddeld beoordelingsniveau van 70 dB(A) op de gevels van de woningen 

om en nabij het(evenementen)terrein. 

49. garagebedrijf: 

een bedrijf, dat is gericht op het te koop aanbieden, waaronder uitstalling ter verkoop, verkopen en 

herstellen van motorvoertuigen; 

50. gebouw: 

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden 

omsloten ruimte vormt; 

51. Groepsrisico: 

Cumulatieve kansen per jaar dat ten minste 10,100 en 1000 personen overlijden als rechtstreeks 

gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een inrichting en een ongewoon voorval binnen 

die inrichting waarbij een gevaarlijke stof, gevaarlijke afvalstof of bestrijdingsmiddel bij betrokken is. 

52. groothandel: 

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of 

leveren van goederen aan wederverkopers, dan wel aan instellingen of personen ter aanwending in 

andere bedrijfsactiviteit; 
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53. hogere grenswaarde : 

een bij een bestemmingsplan in acht te nemen maximale waarde voor de geluidsbelasting van 

geluidsgevoelige objecten, die hoger is dan de voorkeursgrenswaarde en die in een concreet geval kan 

worden vastgesteld op grond van de Wet geluidshinder en/of het Besluit geluidshinder; 

54. hoofdgebouw: 

een gebouw dat, gelet op de bestemming, zijn constructie en/of afmetingen als belangrijkste gebouw op 

een bouwperceel kan worden aangemerkt; 

55. horecabedrijf: 

een bedrijf of instelling waar bedrijfsmatig dranken en/of etenswaren voor gebruik ter plaatse worden 

verstrekt en/of waarin bedrijfsmatig logies wordt verstrekt, één en ander al dan niet in combinatie met 

een vermaaksfunctie, met uitzondering van erotisch getinte vermaaksfunctie. 

56. horecabedrijf categorie 1 : 

een horecabedrijf dat is gericht op het verstrekken van dranken en etenswaren aan bezoekers van 

centrumvoorzieningen, zoals ijssalons, croissanterieën, lunch- en tearooms, en naar de aard en 

openingstijden daarmee gelijk te stellen horecabedrijven; 

57. horecabedrijf categorie 2 : 

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

58. horecabedrijf categorie 3 : 

een horecabedrijf dat zowel is gericht op het verstrekken van etenswaren als dranken of combinatie van 

beiden, zoals eetcafés, cafetaria's, snackbars, automatieken en shoarmazaken; 

59. horecabedrijf categorie 4 : 

een horecabedrijf dat voornamelijk is gericht op het verstrekken van dranken, zoals cafés, bars en 

discotheken; 

60. horecabedrijf categorie 5 : 

een bedrijfsactiviteit waarbij de bedrijfsuitoefening is gericht op het tegen vergoeding verstrekken van 

logies met als nevenactiviteiten het verstrekken van maaltijden en/of dranken voor consumptie ter 

plaatse; 

61. I ntem etd eta i Ihandel: 

Een bedrijf, die vanaf een perceel detatlhandelsactiviteiten ontplooid welke louter via internet verloopt, 

en geen ruimtelijke uitstraling heeft. 

Onder dit begrip vallen : 

a. internetwinkels waar afleen een elektronische transactie tot stand komt; 

b. internetwinkels met opslag- en verzendfunctie. 

en alleen binnen de bestemming 'Bedrijf: 

c. internetwinkel met (beperkte) afhaal- en afreken mogelijkheid; 

niet binnen dit begrip valt een internetwinkel met afhaalmogelijkheid en mogelijkheid de goederen ter 

plaatse te bekijken. 
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62. kampeermiddel: 

a. een tent, een tentwagen, een kampeerauto of een caravan; 

b. enig ander onderkomen of enig ander voertuig of gewezen voertuig of gedeelte daarvan, voor zover 

geen bouwwerk zijnde; 

één en ander voor zover deze onderkomens of voertuigen of gewezen voertuigen geheel of ten dele 

blijvend zijn bestemd of opgericht dan wel worden of kunnen worden gebruikt voor recreatief 

nachtverblijf; 

63. kantoor: 

een gebouw, dat dient voor de uitoefening van administratieve werkzaamheden en werkzaamheden die 

verband houden met het doen functioneren van (semijoverheidsinstellingen, het bankwezen, en naar 

aard daarmee gelijk te stellen instellingen; 

64. luifel: 

een niet zelfstandig dragende horizontale overbouwing, welke slechts bestaat uit een 

scheidingsconstructie tegen weersinvloeden; 

65. maatschappelijke voorzieningen : 

weizijns- en zorginstellingen, gezondheidszorg, bibliotheek, kinderopvang en kinderdagverblijven, 

educatieve, (sociaal)medische, levensbeschouwelijke en voorzieningen ten behoeve van openbare 

dienstverlening en het verenigingsleven, alsook ondergeschikte detailhandel en - horeca ten dienster 

van deze voorzieningen; 

66. nutsvoorzieningen : 

een voorziening ten behoeve van de telecommunicatie en de gas-, water-, elektriciteitsdistributie 

alsmede soortgelijke voorzieningen van openbaar nut, waaronder in ieder geval worden begrepen 

transformatorhuisjes, pompstations, gemalen, telefooncellen en zendmasten; 

67. ondergeschikte horeca: 

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 ais 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; 
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7. bij hoofd bestemming en 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. 

68. Oriëntatiewaarde groepsrisico 

De oriënterende waarde conform de tabel zoals opgenomen in paragraaf 3.5.3 van de toelichting; 

69. overkapping : 

een horizontale overbouwïng, welke slechts bestaat uit een scheidingsconstructie tegen weersinvloeden; 

70. peil: 

a. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst de hoogte 

van de kruin van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang; 

b. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst 

de gemiddelde hoogte van het op het gebouw aansluitende afgewerkte terrein; 

c. Indien in of op het water wordt gebouwd: 

het peil van het water; 

71. permanente bewoning: 

bewoning van een ruimte als hoofdwoonverblijf; 

72. praktijk- en/of kantoorruimte : 

een niet voor bewoning bestemd gebouw of deel van een gebouw, dat uitsluitend dienstbaar is ten 

behoeve van de uitoefening van een aan huis gebonden beroep; 

73. productiegebonden detailhandel: 

detailhandel in goederen die ter plaatse worden vervaardigd, gerepareerd en/of toegepast in het 

productieproces, waarbij de detailhandelsfunctie ondergeschikt is aan de productiefunctie; 

74. restaurant: 

een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van maaltijden voor consumptie ter plaats, met 

als nevenactiviteit het verstrekken van alcoholische en niet-alcoholische dranken; 

75. recreatie: 

kleinschalige vormen van dag- en verb lijfsrecreatie waaronder tuinieren; 

76. recreatief medegebruik: 

een recreatief gebruik van gronden dat ondergeschikt is aan de functie van de bestemming waarbinnen 

die recreatieve gebruik is toegestaan; 

77. recreatieve bewoning : 

de bewoning die plaatsvindt in het kader van de weekend- en/of verblijfsrecreatie; 

78. risicovolle inrichtino : 

een inrichting, bij welke ingevolge het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI) een grenswaarde, 

richtwaarde voor het risico c.q. een risicoafstand moet worden aangehouden bij het in het 

bestemmingsplan toelaten van kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten; 
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79. sek sin richting : 

de voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de omvang alsof zij 

bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch/pornografische 

aard plaatsvinden. 

Onder seksin richting wordt in ieder geval verstaan: een prostitutie bed rijf, alsmede een erotische 

massagesalon, een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater of parenclub, al dan niet in 

combinatie met elkaar; 

80. serre: 

een overwegend glazen uitgebouwde overdekte ruimte gelegen op minimaal 1 meter achter de 

voorgevellijn van een als woning gebruikt gebouw; 

81. sporthal: 

gebouw voor binnensporten; 

82. stacaravan : 

een caravan, die als gebouw valt aan te merken; 

83. uitbouw: 

een gebouw dat als vergroting van een bestaande ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw, welk 

gebouw door de vorm onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch 

opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw; 

84. voorerf: 

het gedeelte van het erf welke is gelegen voor de voorgevel of het verlengde daarvan van de 

oorspronkelijke woning; 

85. voorgevel: 

De naar de weg gekeerde gevel of, indien het een gebouw betreft met meer dan één naar de weg 

gekeerde gevel, de gevel die als zodanig moet worden aangemerkt; 

86. vuurwerkbedriif: 

een bedrijf dat is gericht op de vervaardiging of assemblage van vuurwerk of de {detailhandel in 

vuurwerk, niet bedoeld periodieke verkoop in consumenten vuurwerk, c.q. de opslag van vuurwerk en/of 

de daarvoor benodigde stoffen; 

87. wonen: 

Het gehuisvest zijn in een woning/wooneenheid, zoals omschreven in onderhavige begripsbepalingen; 

88. won i np 2: 

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijke huishouding, 

niet zijnde een bijzondere woonvorm; 

89. wooneenheid 

onder het begrip wooneenheid wordt voor de werking van de bestemmingsplan verstaan een woning ; 

2 toelichting: Deze definitie brengt tot uiting dat een woning/wooneenheid zich niet steeds In een gebouw hoeft te bevinden, zoals bl) een 
woonschip. Bi] een woning gaat het voorts om een kleinst mogelijke zelfstandige eenheid binnen een gebouw of andere ruimte. Indien er sprake Is 
van een gemeenschappelijke woonruimte dan Is de leefgemeenschap de afzonderlijke huishouding. 
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90. woongebouw: 

een gebouw, dat meerdere naast elkaar en/of geheel of gedeeltelijk boven elkaar gelegen woningen 

omvat en dat qua uiterlijke verschijningsvorm als een eenheid beschouwd kan worden; 

91. woonhuis: 

een gebouw, dat één woning omvat; 

92. zijerf: 

gedeelte van het erf dat aan de zijkant van het gebouw is gelegen tussen het verlengde van de 

voorgevel en het verlengde van de achtergevel; 

93. Zwembad: 

zweminrichting voorzien van een zwembassin, en aan de zweminrichting gerelateerde 

activiteiten/bouwwerken waaronder: sauna's, ondergeschikte horeca voorzieningen, verenigingsruimten 

en ruimte(s) voor fitness. 
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Artikel 2 Wijze van meten 

2.1 Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

a. de bouw-/ nokhoogte van een bouwwerk: 

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met 

uitzondering van kleine bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes en naar aard daarmee gelijk te 

stellen bouwonderdelen: 

b. de goothoogte van een bouwwerk: 

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

stellen constructie deel, ondergeschikte bouwdelen als goten van dakkapellen niet meegerekend; 

c. de dakhelling 

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak; 

(bij mansarde kappen indien de dakhellingen van de dakvlakken onderiing niet meer dan 30 graden 

verschillen de gemiddelde dakhelling van de beide dakvlakken); 

d. de oppervlakte van een bouwwerk: 

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd 

op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk; 

e. de inhoud van een bouwwerk: 

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de 

scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen; 

f. de (horizontale) diepte van een gebouw: 

de buitenwaartse lengte van een gebouw, gemeten loodrecht vanaf de naar de weg gekeerde gevel; 

g. de breedte van een bouwwerk: 

tussen de buitenzijde van beide zijgevels en/of harten van scheidsmuren gezien vanaf de voorgevel of 

het verlengde daarvan; 

h. de afstand tot de (achter/zijdelingse) perceelsgrens; 

vanaf enig punt van een bouwwerk tot de (achter/zijdelingse) perceelgrens; 

i. de hoogte van een windturbine 

vanaf het peil tot aan de (wieken)as van de windturbine; 

2.2 Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen binnen bouwvlakken of 

bestemmingsvlakken worden ondergeschikte bouwdelen als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, 

ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten en overstekende daken buiten beschouwing 

gelaten, mits de bouw- c.q. bestem mi ngsgrens met niet meer dan 0,50 meter wordt overschreden. 

r_NL.IMRO.040D.217BPVOGELBRT2014 Ontwerp juni 2014 13 van 58 



1 

J 

r_NL.IMRO.0400.217BPVOGEL8RT2014 Ontwerp juni 2014 14 van 58 



Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 

Artikel 3 Bedrijf 

3.1 B e s t e m m i n g s o m s c h r i j v i n g 

De voor 'Bedrijf 'aargewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. bedrijven tot en met categorie 2 van bijlage C; 

voor lid a. geld dat behalve daar waar dit expliciet staat aangegeven: 

1. Bevi-inrichtingen niet zijn toegestaan: 

2. vuurwerk bed rijven niet zijn toegestaan: 

3. Wgh-in richtingen niet zijn toegestaan 

4. detailhandel niet is toegestaan; 

b. ter plaatse van de aanduiding 'verkoop motorbrandstoffen zonder Ipg ', een verkooppunt voor 

motorbrandstoffen zonder Ipg; 

c. ter plaatse van de aanduiding Verkoop motorbrandstoffen met Ipg', een verkooppunt voor 

motorbrandstoffen met Ipg; 

d. ter plekke van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijven - wasstraat', is een wasstraat 

toegestaan; 

e. internetwinkels; 

f. groenvoorzieningen; 

met de daarbij behorende: 

g. gebouwen; 

h. erven en terreinen; 

i. parkeervoorzieningen; 

j . wegen, straten en paden; 

k. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

B o u w r e g e l s 

Gebouwen 

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels: 

a. gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd; 

b. de bouwhoogte van een gebouw mag niet meer dan de in het bouwvlak aangegeven hoogte 

bedragen; 

c. het bebouwingspercentage mag niet meer dan de in het bouwvlak aangegeven percentage 

bedragen met dien verstande dat indien geen percentage staat aangegeven het maximale 

bebouwingspercentage 100% van het bouwvlak bedraagt; 

3.2 

3.2.1 
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d. een gebouw mag uitsluitend worden gebouwd indien wordt voldaan aan de parkeemorm, zoais 

die in bijlage B staat opgenomen; 

3.2.2 Bouwwerken, geen gebouw zijnde 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geiden de volgende regels: 

a. de bouwhoogte van erf- en teneinafscheidingen mag niet meer dan 3 meter bedragen; 

b. de bouwhoogte van palen en masten mag niet meer dan 10,00 m' bedragen; 

c . de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 4,00 m 1 

bedragen; 

d. ter plekke van de aanduiding Verkooppunt motorbrandstoffen zonder Ipg' en 'verkooppunt 

motorbrandstoffen met Ipg' mag een overkapping worden gerealiseerd met een maximale 

bouwhoogte van 6,00 meter; 

3.3 Nadere e i s e n 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de 

bebouwing, ten behoeve van: 

a. deverkeersveiligheid; 

b. de sociale veiligheid; 

c. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld; 

d. de milieusituatie; 

e. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 

f. de situering en de omvang van parkeervoorzieningen; 

g. stalling, laden en lossen van vrachtwagens, materiaal en materieel in het openbare gebied en op 

eigen tenein. 

3.4 Afwijking van de bouwregels 

het bevoegde gezag kan mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van: 

• de verkeersveiligheid; 

• het straat- en bebouwingsbeeld; 

• de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 

• de milieusituatie, 

met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in: 

a. lid 3.2.1. onder a. en toestaan dat een bedrijfsgebouw gedeeltelijk buiten het bouwvlak wordt 

gebouwd, mits: 

1. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen en overkappingen buiten het bouwvlak 

niet meer dan 10 m 2 bedraagt; 

2. de hoogte van de gebouwen buiten het bouwvlak niet meer bedraagt dan van de 

daadwerkelijk binnen het bouwvlak gerealiseerde gebouwen; 
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3.5 Speci f ieke gebru iksrege ls 

Tot een gebruik van gronden en bouwwerken strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval 

gerekend; 

a. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting; 

b. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van bedrijven, in strijd met de op de 

verbeelding aangegeven bedrijfscategorie; 

c. het bedrijfsmatig te koop aanbieden van goederen bestemd en gereed voor onmiddellijk gebruik of 

verbruik en zonder dat nog fabrieksmatige bewerkingen nodig zijn. 

Niettemin is de verkoop toegestaan van: 

1. productie gebonden detailhandel van ondergeschikte aard tot 5% van het bruto 

vloeroppervlak met een maximum van 50m 2, gerelateerd aan de bedrijfsvoering van het 

bedrijf; 

2. goederen waarvan de verkoop deel uitmaakt van de normale dienstverlening van een 

herstelling- en garagebedrijf (autodealer), dan wel goederen, die worden verkocht in een 

kantine aan eigen werknemers; 

3. bedrijvigheid vallende onder het begrip internetwinkel; 

4. brandstoffen exclusief L P G ter plekke van de aanduiding Verkooppunt motorbrandstoffen 

zonder Ipg' en brandstoffen inclusief L P G ter plekke van de aanduiding 'verkooppunt 

motorbrandstoffen met Ipg; 

5. producten welke vallen binnen horeca categorie 1, en detailhandel tot een oppervlak van 

10m 2 welke plaatsvindt binnen de aanduiding Verkooppunt motorbrandstoffen 'met Ipg'; 

d. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van bedrijven waarbij de afstand van de 

activiteiten tot een milieugevoelige bestemmingen (bijvoorbeeld woningen) minder is dan de 

grootste afstand behorende bij de milieucategorie van het bedrijf zoals opgenomen in bijlage C; 

3.6 Afwijking van de gebru iksrege ls 

het bevoegde gezag kan mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie, 

met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in: 

a. lid 3.5. onder d en toestaan dat bedrijven worden gevestigd welke zijn genoemd in bijlage C, 

conform de op de verbeelding aangegeven milieucategorie, alsmede die naar aard en de invloed op 

de omgeving gelijk te stellen zijn met de bedrijven die zijn genoemd zijn in bijlage C mits: 

'1. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden niet beperkt worden, en ; 

2. voorzien wordt in eventuele compensatie van het verloren gaan van parkeergelegenheid, 

en; 

3. wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid behorende bij de bedrijvigheid, en 

4. de afstand welke wordt aangehouden tot een geluidsgevoelige bestemming groter is 

dan de minimale afstand welke veroorzaakt kan worden door stankhinder, geluidshinder, 

stofhinder en gevaar; 
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Artikel 4 Detailhandel 

4.1 B e s t e m m i n g s o m s c h r i j v i n g 

De voor 'Detailhandel' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. gebouwen ten behoeve van: 

1. detailhandel, niet zijnde grootschalige detailhandel in voedings- en genotsmiddelen, 

detailhandel in volumineuze goederen en supermarkten anders dan waar dit expliciet 

middels een aanduiding staat aangegeven; 

2. ter plaatse van de aanduiding "supermarkt", één supermarkt; 

met de daarbij behorende 

b. tuinen, erven en terreinen; 

c. parkeervoorzieningen; 

d. groenvoorzieningen; 

e. wegen, straten en paden; 

f. stalling voor winkelwagens, 

g. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

4.2 Bouwrege ls 

4.2.1 Gebouwen 

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels: 

a. een gebouw mag uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd; 

b. de bouwhoogte van een gebouw mag niet meer dan de in het bouwvlak aangegeven hoogte 

bedragen; 

c. er dient voldaan te worden aan de in bijlage B opgenomen parkeemormen. 

4.2.2 Bouwwerken geen gebouw zijnde 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geiden de volgende regels: 

a. de hoogte van erf- en te rreinafschei dingen mag niet meer dan 2 meter bedragen; 

b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde waaronder stallingen voor 

winkelwagens mag niet meer dan 2,5 meter bedragen. 

4.3 Nadere e i s e n 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de 

bebouwing, ten behoeve van: 

a. de verkeersveiligheid; 

b. de sociale veiligheid; 

c. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld; 

d. de milieusituatie; 

e. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 

f. de situering en de omvang van parkeervoorzieningen. 
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4.4 Speci f ieke gebruiksregels 

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend: 

a. het gebruik als staanplaats voor onderkomens; 

b. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van bedrijfsdoeleinden anders dan 

detailhandel. 

4.5 Afwijking van de gebruiksregels 

Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van de milieusituatie, afwijken van het bepaalde 

in lid 4.4. sub b. en toestaan dat de gronden worden gebruikt ten behoeve van dienstverlening, mits: 

a. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden niet beperkt worden; 

b. wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid behorende bij dienstverlening. 
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Artikel 5 Groen 

5.1 B e s t e m m i n g s o m s c h r i j v i n g 

De op de plankaart met de bestemming groen aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. groenvoorzieningen; 

b. bermen en beplanting; 

c. ter plekke van de aanduiding 'speelvoorziening', speel- en/of sportvoorzieningen; 

d. bouwwerken, geen gebouwen zijnde (zoals onder andere banken, verlichting, bruggen en 

bewegwijzering, terreinafscheiding etc); 

e. ter plekke van de aanduiding 'specifieke vorm van groen -uitritten', uitritten voor wegverkeer; 

f. gebouwen ten diensten van nutsvoorzieningen; 

g. fiets- en wandelpaden; 

h. waterlopen en waterpartijen; 

5.2 Bouwrege ls 

5.2.1 Gebouwen 

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd met uitzondering van: 

a. openbare nutsvoorzieningen waarvan het maximale oppervlak 20m z mag bedragen en de 

maximale bouwhoogte mag 3 meter mag bedragen; 

5.2.2 Bouwwerken, geen gebouw zijnde 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde en gebouwen voor openbare nutsvoorzieningen, 

gelden de volgende regels: 

a. de bouwhoogte van palen en masten mag niet meer dan 10,00 m1 bedragen; 

b. de bouwhoogte van speel-/sportobjecten en speel- en sportwerktuigen mag niet meer dan 6,00 m1 

bedragen; 

c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 3,00 m 1 

bedragen; 

5.3 Nadere e isen 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de 

bebouwing, ten behoeve van: 

a. de verkeersveiligheid; 

b. de sociale veiligheid; 

c. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld. 

5.4 Speci f ieke gebru iksrege ls 

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de 

bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen: 

• het gebruik of laten gebruiken van de gronden voor parkeervoorzieningen. 
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A r t i k e l 6 H o r e c a 

6.1 B e s t e m m i n g s o m s c h r i j v i n g 

De voor ' H o r e c a ' aangewezen gronden zijn bestemd voor; 

a. gebouwen ten behoeve van horecabedrijven tot en met categorie 3; 

met de daarbij behorende: 

b. (niet overdekt) terrassen; 

c. bouwwerken, geen gebouw zijnde. 

met aan de bestemming ondergeschikt: 

d. wegen, paden en bermen; 

e. groenvoorzieningen; 

f. parkeervoorzieningen; 

6.2 Bouwregets 

6.2.1 Gebouwen 

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels: 

a. een gebouw mag uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd; 

b. de maximale goothoogte mag niet meer dan 3 meter bedragen; 

c. de maximale bouwhoogte mag niet meer dan 4,5 meter bedragen; 

6.2.2 bouwwerken, geen gebouw zijn 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels: 

a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 meter bedragen, met dien 

verstande dat de hoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel c.q. 

het verlengde daarvan niet meer dan 1 meter mag bedragen; 

b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 2 meter bedragen. 

6.3 Nadere e i s e n 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit nadere 

eisen te stellen ten aanzien van: 

a. De situering en afmetingen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, indien dit 

noodzakelijk is ter voorkoming van een onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden van 

aangrenzende gronden en bouwwerken; 
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6.4 Speci f ieke gebru iksrege ls 

Tot een gebruik, strijdig mei deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend: 

a. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van horeca-activiteiten met een grotere 

categorie dan 3: 

b. het gebruik van de onbebouwde gronden als locatie voor fustopsiag en emballage. 

• 
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Artikel 7 Maatschappelijk 

7.1 B e s t e m m i n g s o m s c h r i j v i n g 

De voor'Maatschappelijk aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. maatschappelijke voorzieningen; 

b. gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen; 

met daarbij behorende: 

c. gebouwen; 

d. wegen en paden; 

e. parkeervoorzieningen; 

f. groenvoorzieningen; 

g. water; 

h. terreinen; 

i. (openbare)nutsvoorzieningen; 

j . bouwwerken geen gebouwen zijnde. 

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels: 

a. een gebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd, met uitzondering van een 

bijbehorend gebouw (zoals een fietsenstalling} en/of nutsvoorzieningen van maximaal 25m2 welke 

buiten het bouwvlak mag worden gebouwd; 

b. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' mag de maximale bouwhoogte niet meer 

dan de aangegeven hoogte bedragen; 

c. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m) en maximale goothoogte (m)' mag de 

maximale bouwhoogte en het maximale goothoogte niet meer dan de aangegeven hoogten 

bedragen; 

d. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m) en maximale bebouwingspercentage (%)' 

mag de maximale bouwhoogte en het maximale bebouwingspercentage niet meer dan de 

aangegeven hoogte en percentage bedragen; 

e. Indien een bouwvlak niet is voorzien van een aanduiding die het maximale bebouwingspercentage 

regelt bedraagt het maximale bebouwingspercentage 100%; 

f. De maximale bouwhoogte van het in lid a, genoemde bijbehorende gebouw en/of nutsvoorziening 

mag maximaal 3 meter bedragen; 

g. Een gebouw mag uitsluitend worden gebouwd indien wordt voldaan aan de parkeemormen zoals 

die zijn opgenomen in bijlage B. 

7.2 B o u w rege ls 

7.2.1 Gebouwen 
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7.2.2 bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde, gelden de volgende regels: 

a. de bouwhoogte van palen en masten mag niet meer dan 10,0 meter bedragen; 

b. de bouwhoogte van andere bouwwerken mag niet meer dan 5 meter bedragen; 

c. de oppervlakte van overkappingen mag niet meer dan 20m 2 bedragen; 

d. de bouwhoogte van overkappingen mag niet meer dan 3,00 meter bedragen; 

e. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, waaronder erf- en 

terreinafscheidingen mag niet meer dan 3,00 meter bedragen. 

7.3 Nadere eisen 
Burgemeester en wethouders kunnen, ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en 

verkeersveiligheid nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van bebouwing, ten aanzien van: 

a. de verkeersveiligheid; 

b. de sociale veiligheid; 

c. de milieusituatie; 

d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, en; 

e. de situering en de omvang van parkeervoorzieningen. 
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Artikel 8 Tuin 

8.1 B e s t e m m i n g s o m s c h r i j v i n g 

De voor Tuin" aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. tuinen behorende bij de op de aangrenzende gronden gelegen woningen en/of woongebouwen. 

b. Indien de bestemming is gelegen voor de voorgevellijn bij woningen, erkers ; 

c. woonfuncties en/of een aan-huis-gebonden beroep, binnen de erker; 

met de daarbij behorende 

d. parkeergelegenheid; 

e. bouwwerken, geen gebouw zijnde. 

8.2 Bouwrege ls 

8.2.2 Bouwwerken voor de oorspronkelijke voorgevel 

Voor het bouwen van bouwwerken vóór de oorspronkelijke voorgevel (of het verlengde daarvan) van de 

bijbehorende woning gelden de volgende regels: 

a. gebouwen en overkappingen mogen niet gebouwd worden voor de oorspronkelijke voorgevel of het 

verlengde daarvan, uitgezonderd het gestelde onder b en c; 

b. voor het bouwen van uitbouwen vóór de naar de weg gelegen voorgevel gelden de volgende 

bepalingen: 

1. de maximale breedte van uitbouw mag niet meer bedragen dan 2/3 van de breedte van de 

voorgevel van het hoofdgebouw; 

2. de maximale diepte mag niet meer bedragen dan: 

• 1/4 van de breedte van de uitbouw en; 

• 114 van de afstand van de oorspronkelijke voorgevel van het hoofdgebouw tot de 

bestemmingen Verkeer, Verkeer-Verblijf, Groen of Water, en; 

• 1,50 meter; 

3. De maximale goothoogte mag niet meer dan de bovenkant van de 1 e verdiepingsvloer 

bedragen; 

4. De maximale nokhoogte mag niet meer bedragen dan 4,5 meter; 

5. het dak van de uitbouw dient plat te zijn of indien de uitbouw van een kap wordt voorzien 

dient de helling gelijk te zijn aan die van het hoofdgebouw; 

6. de geluidsbelasting vanwege het wegverkeer van geluidsgevoelige gebouwen mag niet 

hoger zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of een verkregen hogere 

grenswaarde. 

c. voor het bouwen van overkappingen voor de voorgevel van bestaande gebouwen geiden de 

volgende voorwaarden: 

% de overkapping mag alleen geplaatst worden aan de voorgevel van de woning; 

2. de overkapping mag niet breder zijn dan het kozijn ter plaatse van de voordeur + 50 cm 

aan weerszijde; 

3. de overkapping mag geen grotere diepte hebben dan 1 meter. 
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8.2.3 Bouwwerken, geen gebouw zijnde 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde met uitzondering van overkappingen, 

gelden de volgende bepalingen; 

a. de hoogte van erf- en terrein afscheiding en mag niet meer dan 2 meter bedragen met dien 

verstande dat: 

de hoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gelegen gevel c.q. het verlengde 

daarvan: 

a. niet meer dan 1 meter mag bedragen of; 

b. niet meer dan 1,5 meter met dien verstande dat deze boven de 0,75 meter 

transparant is, danwel voorzien is van een gaasconstructie met een minimale 

maaswijdte van 10 cm; 

b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag niet meer bedragen dan hierna is 

aangegeven: 

Bouwwerken Max. hoogte 
Overige andere bouwwerken, geen palen en 
masten ziinde 

1.0 m1 
P P P U H ( V I 1 1 P lw —' 

palen en masten 10,0 m1 

8.3 Nadere eisen 
Burgemeester en wethouders kunnen, ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en 

verkeersveiligheid nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van bebouwing, ten aanzien van: 

a. de verkeersveiligheid; 

b. de sociale veiligheid; 

c. de milieusituatie; 

d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; en 

e. de situering en de omvang van parkeervoorzieningen. 

r_NL.IMRO.0400.217BPVOGELBRT2014 Ontwerp juni 2014 28 van 58 



8.4 Spec i f ieke gebru iksrege ls 

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend: 

a. het gebruik als staan- of ligplaats voor bewoning; 

b. het gebruik van gronden en bouwwerken voor detailhandel; 

c. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van beroeps- of bedrijfsactiviteiten aan huis, 

zodanig dat de beroeps- c.q. bedrijfsvloeroppervlakte voor de aan-huis-gebonden beroepen op een 

bouwperceel meer bedraagt dan: 

1. 30% van de totale gezamenlijke begane grondoppervlakte van de aanwezige 

hoofdgebouw op het bouwperceel of, 

2. meer bedraagt dan 35m 2. 
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Artikel 9 Verkeer 

9.1 B e s t e m m i n g s o m s c h r i j v i n g 

De voor 'Verkeer'aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wegen, straten en paden; 

b. voet- en rijwielpaden; 

waarbij gestreefd wordt naar een inrichting hoofdzakelijk gericht op de afwikkeling van het deorgaande 

verkeer; 

met daaraan ondergeschikt: 

c. groenvoorziening; 

d. nutsvoorzieningen; 

e. parkeervoorzieningen; 

f. sloten en bermen; 

g. water; 

h. reclameborden; 

met de daarbij behorende: 

i. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder bruggen, dammen en/of duikers. 

9.2 Bouwrege ls 

9.2.1 Algemeen 

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd afgezien van gebouwen voor: 

a. nutsvoorzieningen en/of; 

b. beheer en onderhoud van wegen en bijbehorende infrastructuur. 

9.2.2 Gebouwen 

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels: 

a. de bouwhoogte mag niet meet dan 3 meter bedragen; 

b. het maximale oppervlak mag niet meer dan 20m 2 bedragen. 

9.2.3 Bouwwerken, geen gebouw zijnde 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde, geldt de volgende regels: 

a. de bouwhoogte van palen en masten mag niet meer dan 10,00 m 1 bedragen; 

b. de bouwhoogte, ten behoeve de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer mag niet meer 

dan 6,00 m 1 bedragen; 

c. een reclamebord dient geplaatst te worden binnen 50cm van een paal of mast; 

d. de bouwhoogte van reclameborden mag niet meer dan 1,5 meter bedragen; 

e. de bouwhoogte voor andere niet onder a tm d genoemde bouwwerken, geen gebouw zijnde mag 

niet meer dan 2 m 1 bedragen. 
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9.3 Nadere e i s e n 

Burgemeester en wethouders kunnen, ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en 

verkeersveiligheid nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van bebouwing, ten aanzien van: 

a. de verkeersveiligheid; 

b. de sociale veiligheid; 

c. de milieusituatie; 

d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; en 

e. de situering en de omvang van parkeervoorzieningen. 

9.4 Speci f ieke gebru iksrege ls 

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend: 

a. het inrichten van de gronden in afwijking van de in bijlage A aangegeven dwarsprofiel; 

b. het gebruik als staanplaats voor onderkomens; 

c. het storten van puin en vuil; 

d. het stallen en opslag van aan het oorspronkelijke gebruik onttrokken voer-, vaar- of vliegtuigen; 

e. het plaatsen van kampeermiddelen. 

9.5 Afwi jken van de gebru iksrege ls 

Het bevoegde gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 9.4, sub a en 

toestaan dat van de in bijlage A aangegeven dwarsprofiel wordt afgeweken, mits geen wezenlijke 

verslechtering van de geluidssituatie voor aanliggende geluidsgevoelige bebouwing optreedt. 
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Artikel 10 Verkeer - Railverkeer 

10.1 B e s t e m m i n g s o m s c h r i j v i n g 

De voor' V e r k e e r - R a i l v e r k e e r ' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. verkeers- en vervoersd oei einden per rail; 

b. spoorweg voorziening en, waaronder treinsporen met bovenleidingen en perrons ten behoeve 

van het spoor- en railverkeer; 

c. ter plekke van de aanduiding 'tunnel', een (on)gelijkvloerse kruising ten behoeve van weg

en waterverkeer; 

d. ter plekke van de aanduiding 'zend- en ontvangstinstallatie', een antennemast met bijbehorende 

zend- en ontvangstinstallatie; 

e. overige infrastructurele kunstobjecten, bouwwerken en straatmeubilair; 

met daaraan ondergeschikt: 

f. voet- en fietspaden; 

g. geluidwerende voorzieningen; 

h. groenvoorzieningen; 

i. terreinen; 

j . nutsvoorzieningen; 

k. wegen en straten; 

I. waterlopen, waterpartijen, waterbergingen, wadi's, infiltratiestroken en andere voorzieningen ten 

behoeve van de waterbuishouding; 

m. groenvoorzieningen; 

n. bij deze ondergeschikte doeleinden behorende bouwwerken geen gebouwen zijnde, 

straatmeubilair en andere werken. 

10.2 B o u w r e g e l s 

10.2.1 Algemeen 

Op of in de voor Verkeer - Railverkeer aangewezen gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd, 

met uitzondering van gebouwen bedoeld in lid 10.2.2. 

10.2.2 Nutsvoorzieningen 

Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen en zend- en ontvangstinstallatie 

gelden de volgende regels: 

a. het maximale oppervlak bedraagt 30 m 2; 

b. de maximale bouwhoogte bedraagt 5 meter. 

10.2.3 Bouwwerken, geen gebouw zijnde 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde en straatmeubilair gelden de volgende 

bepalingen: 

a. de bouwhoogten in de onderstaande leden worden gerekend vanaf de bovenkant spoorstaaf; 
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b. de maximum bouwhoogte van terrein afscheiding en bedraagt 2 meter; 

c. de maximum bouwhoogte van infrastructurele kunstobjecten en overige bouwwerken voor 

bewegwijzering, beveiliging en regeling van het (rail)verkeer bedraagt 10 meter; 

d. de maximum bouwhoogte van vlaggenmasten en lichtmasten bedraagt 10 meter; 

e. de maximum bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde en overig 

straatmeubilair bedraagt 5 meter; 

f. ter plekke van de aanduiding 'zend- en ontvangstinstallatie', mag een zendmast worden 

gerealiseerd met een maximale hoogte van 22 meter. 

10.2.4 Bestaande bebouwing 

Bestaande bebouwing, die afwijkt van het bepaalde in de leden 10.2.1,10.2.2, en/of 10.2.3 mag worden 

gehandhaafd en/of vernieuwd. 

• 
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Artikel 11 Verkeer- Verblijf 

11.1 B e s t e m m i n g s o m s c h r i j v i n g 

De voor Verkeer- Verblijf aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wegen, straten, paden; 

b. sloten, grachten en bermen; 

c. parkeervoorzieningen 

d. groenvoorzieningen; 

e. evenementen; 

f. ter plaatse van de aanduiding 'opslag', bergingen en autoboxen; 

met daaraan ondergeschikt: 

g. nutsvoorzieningen; 

h. reclameborden; 

met de daarbij behorende; 

i. bouwwerken, geen gebouw zijnde waaronder bruggen, duikers en tunnels; 

11.2 B o u w r e g e l s 

11.2.1 Algemeen 

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd afgezien van gebouwen voor; 

a. nutsvoorzieningen en/of; 

b. beheer en onderhoud van wegen en bijbehorende infrastructuur. 

11.2.2 Gebouwen 

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels; 

a. gebouwen met uitzondering van een utiliteitsgebouwen mogen uitsluitend binnen gronden met een 

aanduiding 'opslag', worden gebouwd; 

b. de bouwhoogte mag niet meer dan 3,5 meter bedragen behalve 

ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m) en maximale goothoogte (m)' waar de 

maximale bouwhoogte en het maximale goothoogte niet meer dan de aangegeven hoogten mag 

bedragen; 

c. het maximale oppervlak van een utiliteitsgebouw mag niet meer dan 2 0 m 2 bedragen; 

11.2.3 Bouwwerken, geen gebouw zijnde 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde, geldt de volgende regels: 

a. de bouwhoogte van palen en masten mag niet meer dan 10,00 m 1 bedragen; 

b. de bouwhoogte, ten behoeve de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer mag niet meer 

dan 6,00 m' bedragen; 

c. een reclamebord dient geplaatst te worden binnen 50cm van een paal of mast; 

d. de bouwhoogte van reclameborden mag niet meer dan 1,5 meter bedragen; 

e. de bouwhoogte voor andere niet onder a tm d genoemde bouwwerken, geen gebouw zijnde mag 

niet meer dan 2 m 1 bedragen. 
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11.3 Nadere e isen 

Burgemeester en wethouders kunnen, ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en 

verkeersveiligheid nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van bebouwing, ten aanzien van: 

a. deverkeersveiligbeid; 

b. de sociale veiligheid; 

c. de mi lieu situatie; 

d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; en 

e. de situering en de omvang van parkeervoorzieningen. 

11.4 Speci f ieke gebru iksrege ls 

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend: 

a. het gebruik als staanplaats voor onderkomens; 

b. het storten van puin en vuil; 

c. het stallen en opslag van aan het oorspronkelijke gebruik onttrokken voer-, vaar- of vliegtuigen; 

d. het plaatsen van kampeermiddelen buiten de aanduiding 'opslag'; 

e. het bedrijfsmatig gebruiken van gronden en bouwwerken binnen de aanduiding 'opslag'; 

f. het overnachten en bewonen van gronden en bouwwerken binnen de aanduiding 'opslag'. 

• 
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Artikel 12 Water 

12.1 B e s t e m m i n g s o m s c h r i j v i n g 

De voor ' W a t e r ' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. sloten, vaarten en daarmee gelijk te stellen waterlopen; 

b. oever, bermen en beplanting; 

c. waterpartijen; 

d. aanleggelegenheid; 

e. waterberging; 

met daaraan ondergeschikt: 

f. wegen, straten en paden; 

g. groenvoorzieningen; 

h. nutsvoorzieningen 

i. recreatief medegebruik 

met de daarbij behorende: 

j . bouwwerken, geen gebouw zijnde, waaronder bruggen, dammen en/of duikers. 

12.2 B o u w r e g e l s 

12.2.1 Gebouwen 

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd. 

12.2.2 Bouwwerken, geen gebouw zijnde 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde, geldt de volgende regel: 

a. de bouwhoogte van bouwwerken ten behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van het 

verkeer alsmede voor verkeer mogen niet meer dan 5 meter bedragen; 

b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, anders dan rechtstreeks ten behoeve de 

geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer mag niet meer dan 3 meter bedragen. 

12.3 G e b r u i k s r e g e l s 

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de 

bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen: 

a. het gebruiken of laten gebruiken van gronden als ligplaats voor woonschepen 
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Artikel13 Wonen 

13.1 B e s t e m m i n g s o m s c h r i j v i n g 

De voor "Wonen" aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wonen, al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan-huis-gebonden beroep/bedrijf; 

b. ter plekke van de aanduiding 'maatschappelijk', is het een (para)medische, of tandheelkundige 

functie op de begane grond toegestaan;. 

c. ter plekke van de aanduiding 'kantoor', is een kantoor op de begane grond toegestaan; 

d. ter plekke van de aanduiding 'dienstverlening', is dienstverlening op de begane grond toegestaan; 

e. ter plekke van de aanduiding 'detailhandel', is detailhandel en productie gebonden detailhandel 

(milieucategorie A, Bijlage D) waaronder een scheepstuigerij ter plekke van het perceel 

Reigerstraat 1-3 op de begane grond toegestaan; 

f. parkeervoorzieningen; 

g. (ondergrondse) nutsvoorzieningen; 

met de daarbij behorende: 

h. tuinen en erven; 

i. aan- en uitbouwen en (aangebouwde) bijgebouwen; 

J. dakterrassen op de aan- en uitbouwen; 

k. bouwwerken, geen gebouw zijnde. 

B o u w r e g e l s 

Hoofdgebouwen 

Ten aanzien van de in lid 13.1 bedoelde gronden geldt dat: 

a. hoofdgebouwen uitsluitend mogen worden gebouwd binnen het bouwvlak; 

b. ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' het aantal woningen niet meer mag 

bedragen dan aangegeven; 

c. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' mag de goot- en bouwhoogte 

van een gebouw niet meer dan de in de aanduiding aangegeven hoogte bedragen; 

d. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' mag de bouwhoogte van een gebouw 

niet meer dan de aangegeven hoogte bedragen; 

e. indien de bestaande goothoogte dan wel de bestaande bouwhoogte van hoofdgebouwen meer 

bedraagt dan de onder c. en d. aangegeven hoogte, mag de afwijking niet worden vergroot, anders 

dan genoemd in artikel 19; 

f. een woonhuis dient in de gevellijn te worden gebouwd; 

g. Een gebouw mag uitsluitend worden gebouwd indien wordt voldaan aan de parkeemormen zoals 

die zijn opgenomen in bijlage B. 

h. met betrekking tot het (ver- en herjbouwen van bouwwerken, die op de verbeelding zijn aangeduid 

als "specifieke bouwaanduiding - monument", geldt dat de op het tijdstip van het in ontwerp ter visie 

leggen van dit plan bestaande maatvoering niet mag worden gewijzigd, tenzij het bevoegd gezag 

13.2 

13.2.1 
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ingevolge het bepaalde in de Wabo een omgevingsvergunning tot wijziging, afbraak of verwijdering 

heeft verieend. Alvorens een omgevingsvergunning te verlenen wint hel bevoegd gezag advies in 

bij de gemeentelijke monumentencommissie en/of de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 

13.2.2 Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen 

Ten aanzien van de in lid 13.1 bedoelde gronden geldt dat: 

a. een aan- en/of uitbouw en/of bijgebouw behorende bij het hoofdgebouw mag binnen en/of buiten 

het bouwvlak worden gebouwd; 

b. het gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen, overkappingen en bijgebouwen, gelegen 

achter de oorspronkelijke voorgevel en niet behorende tot de oorspronkelijke woning op een 

bouwperceel mag: 

1. ter plekke van de aanduiding 'opslag' worden gerealiseerd en/of; 

2. niet meer dan 45m 2 bedragen waarbij de gronden met de aanduiding 'opslag' niet worden 

meegerekend, met een maximum van 50% van het oppervlak van het achtererf en zijerf, of; 

3. niet meer dan 10% van het oppervlak van het achtererf en zijerf bedragen met een 

maximum van 100m 2 of, 

4. niet meer dan het bestaande met vergunning bebouwde oppervlak bedragen. 

buiten het bouwvlak mag: 

1. de goothoogte van aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen maximaal de 

bestaande verdiepingsvloer + 25 cm bedragen met een maximum van 4 meter; 

2. de bouwhoogte van aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen maximaal 4,5 meter 

bedragen. 

3. de bouwhoogte voor vrijstaande bijgebouwen maximaal 3 meter bedragen, danwel de 

bestaande met vergunning gerealiseerde hoogte; 

4. de dakhelling van bijgebouwen niet meer dan 45 graden bedragen; 

de afstand van een gebouw tot de bestemming Verkeer, Verkeer-Verblijf dient minimaal 1 meter te 

bedragen. 

Voor het bouwen van overkappingen achter de oorspronkelijke voorgevel (of het verlengde 

daarvan) van de bijbehorende woning gelden de vofgende regels: 

1. overkappingen mogen alleen worden gerealiseerd op 1 meter achter de oorspronkelijke 

voorgevel van de bijbehorende woning en; 

2. de afstand tussen een overkapping en de bestemming Verkeer, Groen of Verkeer -Verblijf 

dient minimaal 1 meter te bedragen; 

3. overkappingen mogen maximaal één bouwlaag hoog zijn, met een maximale hoogte van 3,5 

meter; 

13.2.3 Nutsgebouwen 

Ten aanzien van de in lid 13.1 bedoelde gronden geldt dat overeenkomstig lid g van dat artikel gebouwen 

ten behoeve van nutsvoorzieningen mogen worden gebouwd waarbij het oppervlak niet meer mag 

bedragen dan 20m 2 en de bouwhoogte maximaal 3 meter mag bedragen. 

c. 

d. 

e. 
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13.2.4 Bouwwerken geen gebouw zijnde 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouw zijnde geiden de volgende regels: 

a. de bouwhoogte van masten en palen mag niet meer dan 10 meter bedragen; 

b. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 meter bedragen met dien 

verstande dat: 

1. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen gelegen achter de voorgevel of het verlengde 

daarvan maar binnen 1 meter vanaf de grens met de bestemmingen 'Verkeer - Verblijf en 

'Verkeer' mag niet meer dan 1 meter bedragen met daarop een openconstructie met een 

minimale maaswijdte van 10 cm tot een maximale hoogte van 2 meter t.o.v. peil; 

2. indien de erfscheiding / borstwering wordt geplaats op een aan-, uit of aangebouwd 

bijgebouw mag deze niet meer dan 1,1 meter bedragen uitgaande van de bovenkant van het 

ter plekke aansluiten dakrand; 

c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag niet meer dan 1,50 meter 

bedragen; 

13.3 Nadere e i s e n 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de 

bebouwing ten behoeve van: 

a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld; 

b. een goede woonsituatie; 

c. de verkeersveiligheid; 

d. de sociale veiligheid; 

e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

Speci f ieke gebru iksrege ls 

Algemeen 

Ten aanzien van het gebruik geldt het bepaalde in lid 13.1 waarbij woonfuncties en/of een aan huis

gebonden beroep buiten het bouwvlak alleen zijn toegestaan indien het gebouw minimaal over een 

breedte van 2 meter aan het hoofdgebouw is verbonden, en het aantal woningen op het perceel niet 

toeneemt; 

13.4.2 Beroep aan huis 

Binnen de bestemming is de uitoefening van een aan huis verbonden beroep/bedrijf toegestaan, 

als ondergeschikte activiteit bij de woonfunctie, met inachtneming van de volgende 

regels: 

a. het betreft een aan-huis-verbonden beroep, waarbij de activiteiten met betrekking tot een aan huis 

gebonden beroep zowel naar gebruik als ten aanzien van de visuele aspecten ervan geen afbreuk 

doen aan het (woon) karakter van de woning en wijk; 

b. het geen detailhandel betreft, tenzij het als ondergeschikte nevenactiviteit van het in de woning 

uitgeoefende aan huis gebonden beroep plaatsvindt; 
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c. de bedrijfsvloeroppervlakte beslaat niet meer dan 30% van de totale gezamenlijke begane grond 

vloeroppervlakte van de aanwezige hoofd be bouwing op het bouwperceel, met een maximum van 

35 m !; 

d. er mag geen milieu- of verkeershinder ontstaan; 

e. het beroep moet worden uitgeoefend door de bewoner van het betreffende perceel; 

f. de activiteiten mogen niet vergunning- of meldingplichtig zijn op grond van de Wet 

g. in tegenstelling tot het bepaalde in sub 1 tm 3, mag ter plekke van de aanduiding 'maatschappelijk' 

het totale oppervlak gelegen binnen de aanduiding worden gebruikt ten behoeve de uitoefening van 

een (para)medische of tandheelkundige functie; 

13.4.3 Divers 

Tot een strijdig gebruik van de gronden en gebouwen wordt in ieder geval gerekend: 

a. het gebruik van gronden en gebouwen strijdig met de parkeernormen, zoals die zijn opgenomen in 

bijlage B, danwel gold ten tijde van de bouw van het hoofdgebouw; 

b. het gebruik van daken van vrijstaande bijgebouwen ten behoeve van terras; 

13.5 Afwijken van de gebruiksregels 
het bevoegde gezag kan mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van: 

• de verkeersveiligheid; 

• het straat- en bebouwingsbeeld; 

• de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 

met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in: 

lid 13.4.2, onder c, en toestaan dat het oppervlak op het perceel voor het uitoefenen van een aan- huis 

gebonden beroep wordt vergroot tot: 

maximaal 40% van de totale gezamenlijke begane grondoppervlakte van de aanwezige 

hoofdgebouw op het bouwperceel met een maximum van 50m ? ; 

mits het plan voldoet aan de parkeemorm zoals die zijn opgenomen in bijlage B. 

Er behoeft aan deze parkeemorm niet voldaan te worden indien aangetoond kan worden dat 

binnen een straal van 100 m 1 van het perceel voldoende parkeerplaatsen aanwezig zijn voor de 

bouwwerken en het gebruik hiervan binnen dat gebied. 
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Aanvullende bestemmingsbepalingen 

Artikel 14 Waarde-Beschermd Stadsgezicht 

14.1 Bes temmingsomschr i j v ing 

De voor Waarde -Beschermd Stadsgezicht aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 

voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor: 

a. de bescherming en de veiligstelling van de cultuurhistorische waarden van de gronden, 

bouwwerken, grondwerken, fortificaties en waterpartijen. 

Deze bestemming is primair ten opzichte van de overige aan deze gronden toegekende bestemmingen, 

maar ondergeschikt aan de aanvullende bestemming Waterstaat-waterkering. 

14.2 Nadere e i s e n 

Burgemeester en wethouders kunnen, ten behoeve van de instandhouding en versterking van de 

cultuurhistorische en ruimtelijke waarden van de fortificaties nadere eisen stellen aan de plaats en 

afmetingen van gebouwen, bouwwerken en waterpartijen. 

14 .3 Omgev ingsvergunn ing voor het ui tvoeren van een werk, geen bouwwerk zi jnde, 
e n van werkzaamheden 

a. Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een 

omgevingsvergunning vereist: 

1. het geheel of gedeeltelijk weghalenfelopen van beschoeiingen en kademuren langs het 

water; 

2. het ontginnen, bodem verlagen, afgraven, ophogen of egaliseren van de grond; 

3. het aanleggen van waterlopen en het vergraven, verruimen of dempen van bestaande 

waterlopen; 

4. het geheel of gedeeltelijk slopen van gebouwen, ten behoeve van nieuwe doorbraken, 

extra dwarsstraten, doorgangen of stegen in de bestaan bebouwing structuur; 

b. Het bepaalde onder a. is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke: 

1. zijn aan te merken ais normaal onderhoud, gebruik en beheer van de gronden; 

2. noodzakelijk zijn in verband met het op de bestemming gericht beheer of gebruik van de 

grond; 

3. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het 

bestemmingsplan. 
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c. De omgevingsvergunning kan siechts worden verleend, mits: 

1. door die werken of werkzaamheden dan wei door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect 

te verwachten gevolgen geen onevenredige aantasting van de belangen van de, in het 

lid 14.1. genoemde, gronden ontstaat of kan ontstaan; 

2. indien hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de cultuurhistorische en 

ruimtelijke waarden van de fortificaties en grondwerken. Hiertoe dient het RCE een 

positief advies omtrent de ui t te voeren werkzaamheden te hebben afgegeven. 

< 
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Artikel 15 Waarde - Archeologie 

15.1 Bestemmingsomschrijving 

De gronden met de dubbelbestemming 'Waarde-Archeologie' zijn mede bestemd voor de bescherming en 

de veiligstelling van archeologische waarden. 

De dubbelbestemming Waarde - archeologie is primair ten opzichte van de overige aan deze gronden 

toegekende primaire bestemmingen. Voor zover op de verbeelding nog andere dubbelbestemmingen voor 

deze gronden zijn aangegeven, is de volgende voorrangsregeling van toepassing. 

15.2 Bouwregels 

15.2.1 Omgevingsvergunning voor het bouwen 

Voor het bouwen overeenkomstig de regels voor de andere op deze gronden voorkomende bestemmingen 

dient de aanvrager van een om ge vings vergunning, voor bouwwerken met een oppervlakte groter dan 

50m2 en dieper dan 35 cm een rapport te overleggen waarin de archeologische waarden van de gronden 

die blijkens de aanvraag zullen worden verstoord, naar oordeel van burgemeester en wethouders in 

voldoende mate zijn vastgesteld. 

15.2.2 Voorwaarden 

Indien uit het in 15.2.1 genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het 

verlenen van de omgevingsvergunning zullen of kunnen worden verstoord, kunnen burgemeester en 

wethouders één of meerdere van de volgende voorwaarden verbinden aan de omgevingsvergunning: 

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische 

resten in de bodem kunnen worden behouden; 

b. de verplichting tot het doen van opgravingen, of 

c. de verplichting de uitvoering van de werken of werkzaamheden te laten begeleiden door 

een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan 

door burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties. 

15.2.3 Bouwverbod 

Indien uit het in lid 15.2.1 genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden voor het 

verlenen van de omgevingsvergunning zullen worden verstoord zonder dat het mogelijk is om deze door 

de in lid 15.2.2 genoemde voorwaarden veilig te stellen, dan wordt de omgevingsvergunning geweigerd. 

15.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden 

15.3.1 Omgevingsvergunningsplicht 

Het is verboden op de in lid 15.1 bedoelde gronden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning 

van burgemeester en wethouders {omgevingsvergunning) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, 

of werkzaamheden uit te voeren met een oppervlakte groter dan 50m2 en dieper dan 35 cm; 

a. het ophogen, egaliseren en ontginnen van gronden; 
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b. het verlagen van de bodem of afgraven van gronden waarvoor geen 

ontgrondingsvergunning is vereist; 

c. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe ook gerekend wordt woelen, mengen, 

diepploegen, egaliseren, aanleggen van drainage en ontginnen; 

d. het omzetten van grasland in bouwland; 

e. het rooien van bos of boomgaard, waarbij de stobben worden verwijderd; 

f. het aanleggen van bos of boomgaard; 

g. verlagen van het waterpeil; 

h. het aanleggen, verbreden of verharden van wegen, paden of parkeergelegenheden en 

het aanbrengen van andere oppervlakte verhardingen; 

i. het aanleggen van oeverbeschoeiingen; 

j . het aanleggen van ondergrondse transport-, energie-, telecommunicatie-, of andere 

leidingen en de daarmee verband houdende constructies; 

I. het aanbrengen van d iepwortel en de beplanting; 

m. het graven, verbreden en dempen van sloten, vijvers en andere wateren; 

n. alle overige werkzaamheden die de archeologische waarden in het terrein kunnen 

aantasten en die niet worden gerekend tot het normale gebruik van het terrein. 

15.3.2 Uitzonderingen omgevingsvergunningpficht 
Het bepaalde onder 15.3.1 is niet van toepassing: 

a. op normale onderhoudswerkzaamheden gericht op en noodzakelijk voor de 

instandhouding van het onderhavige plangebied; 

b. op andere werken en/of werkzaamheden die uit een oogpunt van bescherming van de 

archeologische waarde van niet ingrijpende betekenis zijn; 

c. indien uit archeologisch onderzoek is komen vast te staan dat er geen sprake is van te 

beschermen archeologische waarden. 

15.3.3 Randvoorwaarde omgevingsvergunning 

a. Het bepaalde onder 15.3.1 is slechts toelaatbaar, indien is gebleken dat de in dat lid 

genoemde werken of werkzaamheden dan wel de directe of indirecte gevolgen van deze 

werken en werkzaamheden niet zullen leiden tot een verstoring van het archeologisch 

materiaal. 

b. Voorzover de onder 15.3.1 genoemde werken of werkzaamheden dan wel de directe of 

indirecte gevolgen daarvan kunnen leiden tot een verstoring van archeologisch 

materiaal, kan de vergunning worden verleend indien aan de vergunning de volgende 

voorschriften worden verbonden: 

1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor 

archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden; 

2. de verplichting tot het doen van opgravingen, of 

3. de verplichting de uitvoering van de werken of werkzaamheden te laten 

begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische 
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monumentenzorg die voldoet aan door burgemeester en wethouders bij de 

vergunning te stellen kwalificaties. 

c. In bet belang van de bescherming van de archeologische betekenis van de gronden 

dient de aanvrager van een aanlegvergunning een rapport te overleggen waarin de 

archeologische waarde van het terrein, dat blijkens de aanvraag kan worden verstoord, 

naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate is vastgesteld; 

d. Burgemeester en wethouders verlenen uitsluitend vergunning zoals bedoeld onder 

15.3.1 na schriftelijk advies van de deskundige inzake archeologie. 

15.4 Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen in de zin dat de plankaart wordt gewijzigd 

door een of meerdere bestemmingsvlakken met de dubbelbestemming "Waarde - acheologie" van de 

plankaart te verwijderen, indien: 

a. uit nader onderzoek is gebleken dat ter plaatse geen archeologische waarden aanwezig zijn; 

b. het niet meer noodzakelijk wordt geacht dat het bestemmingsplan voorziet in bescherming van 

deze waarden. 
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Hoofdstuk 3 Algemene regels 

Artikel 16 Anti-dubbeltelbepaling 

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is 

gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten 

beschouwing. 
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Artikel 17 Algemene gebruiksregels 

17.1 Evenementen 

Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 2 van dit bestemmingsplan geldt ten aanzien van het 

gebruik de volgende regel, evenementen van de categorie 1 zijn in het plangebied toegestaan. 

17.2 Verboden gebruik 

Tot een gebruik strijdig met de gegeven bestemmingen wordt in ieder geval gerekend: 

a. het gebruik van de gronden voor opslag van (aan de oorspronkelijk verkeer onttrokken) voer-, vaar-

of vliegtuigen, anders dan in het kader van de bedrijfsvoering; 

b. het gebruik van de gronden voor de opslag van schroot, afbraak- en bouwmaterialen, grond, 

bodemspecie en puin en het storten van vuil, anders dan in het kader van de bedrijfsvoering; 

c. het opslaan of storten van al dan niet afgedankte voorwerpen, stoffen of producten, buiten erven 

van gebouwen, behoudens voor zover dat noodzakelijk is in verband met het op de bestemming 

gericht beheer van de gronden; 

d. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een seks in richting, tenzij de gronden 

ter plaatse zijn aangeduid als"seksinrichting"; 

e. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen; 

f. het gebruik als staan- of ligplaats voor onderkomens. 

• 
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Artikel 18 Algemene a a nduidingsregels 

18.1 G e l u i d s z o n e - Industrie 

18.1.1 Geluidszone - Industrie Westoever 

bouwregels 

Voor het bouwen van gebouwen geldt de volgende regel: 

een op grond van de daar voorkomende bestemming(en) toelaatbaar gebouw, of de uitbreiding 

daarvan, welke aangemerkt kunnen worden als een geluidsgevoelig object, mag slechts worden 

gebouwd indien de geluidsbelasting vanwege het industrieterrein van de gevels van dit gebouw niet 

hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde of een vastgestelde hogere 

grenswaarde. 

Specifieke gebruiksregels 

Tot een gebruik strijdig met deze gebiedsaanduiding, wordt in ieder geval gerekend: 

het gebruik van niet-geluidsgevoelige gronden en bouwwerken als geluidsgevoelig object. 

18.1.2 Geluidszone - Industrie Haven 

bouwregels 

Voor het bouwen van gebouwen geldt de volgende regel: 

een op grond van de daar voorkomende bestemming(en) toelaatbaar gebouw, of de uitbreiding 

daarvan, welke aangemerkt kunnen worden als een geluidsgevoelig object, mag slechts worden 

gebouwd indien de geluidsbelasting vanwege het industrieterrein van de gevels van dit gebouw niet 

hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde of een vastgestelde hogere 

grenswaarde. 

Specifieke gebruiksregels 

Tot een gebruik strijdig met deze gebiedsaanduiding, wordt in ieder geval gerekend: 

het gebruik van niet-geluidsgevoelige gronden en bouwwerken als geluidsgevoelig object. 

18.2 Ve i l ighe idszone - L P G 

18.2.1 Omschrijving 

Ter plaatse van de aanduiding "veiligheidszone - lpg-1 en 2 " zijn de gronden, behalve voor de andere 

daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het tegengaan van een te hoog veiligheidsrisico 

van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten vanwege de aanwezigheid van een risicovolle inrichting. 

18.2.2 Bouwregels 

a. Ter plaatse van de aanduiding "veiligheidszone - lpg-1" is het verboden nieuwe kwetsbare en 

beperkt kwetsbare objecten op te richten/te bouwen; 
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b. Ter plaatse van de aanduiding "veiligheidszone -lpg-2" is het verboden nieuwe kwetsbare en 

beperkt kwetsbare objecten op te richten/te bouwen, hieronder wordt niet begrepen realiseren van 

aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij woningen; 

18.2.3 Afwijking van de bouwregels 

het bevoegde gezag kan mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van: 

• veiligheid; 

• de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden; 

• de milieusituatie, 

met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in: 

b. lid 18.2.2. onder c. en toestaan dat binnen de gebiedsaanduiding kwetsbare en beperkt kwetsbare 

objecten worden opgericht/gebouwd, mits: 

een rapport is overlegd waarin naar het oordeel van burgemeester en wethouders wordt 

aangetoond dat de externe veiligheid met betrekking tot het groepsrisico ligt beneden de 

oriëntatie waarde voor groepsrisico 

18.2.4 Specifieke gebruiksregels 

Ter plaatse van de aanduiding "veiligheidszone - lpg-1" worden in ieder geval de volgende 

gebruiksvormen aangemerkt als strijdig met deze aanduiding: 

• het gebruik van gronden en bouwwerken als kwetsbaar of beperkt kwetsbaar object(met 

uitzondering van het bestaande gebruik, voor zover het gebruik betreft dat niet reeds in strijd 

was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de 

overgangsbepalingen van dat plan). 

18.2.5 Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders kunnen de aanduiding "veiligheidszone - lpg-1 en 2" te wijzigen door: 

a. de aanduiding "veiligheidszone - Ipg1 en 2 " te verwijderen. Hierbij geldt de volgende 

voorwaarde: 

1. de betreffende risicovolle inrichting ter plaatse is beëindigd; 

b. de aanduiding "veiligheidszone - Ipg1 en 2" wordt verkleind, indien uit onderzoek is gebleken 

dat door een wijziging van de bedrijfsvoering in de risicovolle inrichting de plaatsgebonden 

risicocontour kleiner is geworden of dat door aangepaste wet- en regelgeving, nieuwe 

inzichten, danwel nieuwe rekenmethoden een kleinere plaatsgebonden risicocontour geidt. 
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Artikel 19 Algemene afwijkingsregels 

19.1 het bevoegde gezag kan mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van: 

• de verkeersveiligheid; 

• de woonsituatie; 

• de mi lieu situatie; 

• het straat- en bebouwingsbeeld; 

• de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden, 

met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in: 

a. de bij recht in dit plan aangegeven maten en getallen, voor zover deze afwijking niet meer dan 10% 

bedraagt en met dien verstande dat deze bepaling niet van toepassing is op het bebouwd 

grondoppervlak, het bruto vloeroppervlak, de bebouwingspercentages en de aantallen zoals 

aangegeven op de verbeelding; 

b. voor de overschrijding van bouw- en bestemmingsgrenzen. De overschrijdingen mogen echter niet 

meer dan 1,50 m bedragen en geen vergroting 

c. de bestemmingsplanbepalingen en toestaan dat het beloop of het profiel van wegen of de aansluiting 

van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid en /o f - intensiteit 

daartoe aanleiding geeft; 

d. de bestemmingsbepalingen en toestaan dat bouwgrenzen worden overschreden, indien een 

meetverschil daartoe aanleiding geeft; 

e. de bestemmingsplan bepalingen ten aanzien van de hoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, 

wordt vergroot tot niet meer dan 10,00 meter; 

f. de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de hoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, en 

toestaan dat de hoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, ten behoeve van kunstwerken, geen 

gebouw zijnde, en ten behoeve van zend-, ontvang- en/of slrenemasten, wordt vergroot tot niet meer 

dan 46 meter; 

g. de bestemmingsplanbepalingen ten aanzien van de parkeernormen, zoals die in bijlage B staat 

opgenomen, mits 

1. het voldoen aan die regel door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit; of 

2. voor zover op andere wijze in de nodige parkeer- of stalling ruimte, dan wel laad- of losruimte 

wordt voorzien; 

h. het bepaalde ten aanzien van de maximale (bouw)hoogte van gebouwen en toestaan dat de 

(bouw)hoogte van gebouwen ten behoeve van plaatselijke verhogingen, zoals schoorstenen, 

luchtkokers, liftkokers en lichtkappen, mits: 

1. de oppen/lakte van de verhoging niet meer dan 6 m 2 bedraagt; 

2. de hoogte niet meer dan 1,25 maal de maximale (bouw)hoogte van het betreffende gebouw met 

een maximum van 1,5 meter bedraagt. 

19.2 Eerdere afwijkingen 

Bij de beoordeling van een verzoek om afwijking wordt rekening gehouden met eerder verleende 

afwijkingen op basis van dit artikel, om te beoordelen of maximale afwlj kings mogelijkheden al dan niet 

worden overschreden. 
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19.3 Voorwaarden aan het verlenen van afwijking 

a. Een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 19.1, kan niel worden verleend indien enig aangrenzend 

terrein of aangrenzende bebouwing in een toestand wordt gebracht, die strijdig is met het plan en/of 

indien op enig aangrenzend terrein de verwerkelijking van het plan wordt belemmerd en dit niet door 

het stellen van voorwaarden aan de ontheffing kan worden voorkomen. 

b. de in lid 19.1 onder a en b genoemde afwijkingen mogen voorts slechts worden verleend indien zulks 

in het belang is voor een technisch of esthetisch betere realisering van bouwwerken dan wel voor 

zover zulks noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein, en hierdoor: 

1. de belangen van derden niet onevenredig worden geschaad; 

2. de structurele opzet van het plan hierdoor niet aanmerkelijk zal worden aangetast; 

3. het karakter van de bebouwing niet aanmerkelijk wordt aangetast; 

4. de cultuurhistorische, de natuur- en /of landschappelijke waarden niet onevenredig 

worden aangetast. 

• 
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Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels 

Artikel 20 Overgangsbepalingen 

20.1 Overgangsrecht bouwwerken 

1. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingspian aanwezig of in 

uitvoering is, danwel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en 

afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot, 

a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 

b. na het teniet gaan ten gevoige van een calamiteit geheel worden vernieuwd of 

veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt 

gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan. 

2. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een omgevingsvergunning verlenen 

voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10 %. 

3. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van 

inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor 

geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan. 

20.2 Overgangsrecht gebruik 

1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet. 

2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, te 

veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze 

verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind. 

3. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een 

periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te 

laten hervatten. 

4. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende 

bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan. 
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Artikel 21 Slotbepaling 

Deze regels kunnen worden aangehaald onder de titel: 
Regels deel uitmakend van het bestemmingsplan 

'Vogelbuurt 2014' 

van de Gemeente Den Helder 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van XX XX 2014. 

De voorzitter, De raadsgriffier, 
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Bijlagen 

behorende bij de regels van het Bestemmingsplan 

"Vogelbuurt 2014" 

Bijlage A Dwarsprofiel weg 

Bijlage B Parkeernorm 

Bijlage C Bedrijvenlijst milieucategorie 

Bijlage D Bedrijvenlijst activiteiten 

gemeente 
D e n H e l d e r 





Kievitstraat 

6.25 6.5 1.5 3.5 2 1.5 

Ruyghweg 

/ / 
3.5 7.5 1.5 3.5 

16 

gemeente 

Den Helder 
Ruimte, Wonen 
& Ondernemen 

Bezoek adres Ors F. B"lv/eg 20 
1784 MC Den Helder 
Post adres Postbus 36 
1780 AA Den Helder 
Telefoon: 0223-678800 
Telefax: 0223-678801 
Internet: Y/V/W. OENHELDEX. NL 

Bestemmingsplan Vogelbuurt 2014 
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Bijlage B 

Parkeernormen 

Het bestemmingsplan Vogelbuurt 2014 is gelegen binnen het gebied schil. 
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Parkeernormen 
Wonen 

Functie schil bezoek 

woning groot >450 m3 woninq 1,70 0,32 

woninq midden > 350 m3 maar < 450 m3 woninq 1,60 0,32 

woninq klein < 350 m3 woninq 1,38 0,32 

appartement grool -> 130 m2 woninq 1,49 0,32 

appartement midden > 75 m2 maar < 130 m2 woninq 1,38 0,32 

appartement klein <= 75 m2 woninq 1,17 0,32 

servi cefl atfaan leun won i ng woninq 0,53 0.32 

zorq woninq woning 0,64 0,64 

kamer verhuur kamer 0,53 0,21 

Parkeernormen Commercieel 
Functie schil bezoek 

stadsdeelcentra 100 m2 bvo 3,51 85% 

wijk-, buurt- en dorpscentra 100 m2 bvo 3,46 8 5 % 

qrootschaliqe detailhandel 100 m2 bvo 5,86 8 5 % 

B ou wma rkt/lu incentrum/k ri nql o o pwi n ke I 100 m2 bvo 2,56 

(week)markt 100 m2 bvo 3,46 8 5 % 

(commerciële) dienstverlening (kantoren met balie) 100 m2 bvo 2,40 2 0 % 

kantoren (zonder balie) 100 m2 bvo 1,44 5% 
arbeid sext./bezoekersext. bedrijven (loods, opslag, 
qroothandel, transportedri(f) 100 m2 bvo 0,59 5% 
arbeid sint./bezoekersext. bedrijven (industrie, 
qaraqebedr., laboratorium, werkplaats, transportbedr.) 100 m2 bvo 1,86 5% 

arbeid sext. ƒ bezoekersint. Bedrijven (showroom) 100 m2 bvo 0,96 35% 

bedriifsverzamelqebouw 100 m2 bvo 1,33 10% 

café/bar/discotheek/ca fetaria 100 m2 bvo 5,33 9 0 % 

restaurant 100 m2bvo 9,59 80% 
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Cultuur/sport 
Parkeernormen 
Functie schil bezoek 

museum/bibliotheek 100 m2 bvo 0,64 9 5 % 

sporthal (binnen) 100 m2 bvo 2,08 9 5 % 

sportveld (builen) ha. netto terrein 21,3 9 5 % 

dansstudio/sportschool 100 m2 bvo 2,66 9 5 % 

squashbanen baan 1.33 9 0 % 

bowlinqbaan/biljartzaa! baan/tafel 2,13 9 5 % 

eveneme nte n hal /beursq e bouw/conqre sqe bouw 100 m2 bvo 5,33 9 9 % 

zwembad 
100 m2 
op p. bassin 9,59 9 0 % 

overdekte speeltuin/hal 100 m2 bvo 9,59 9 0 % 

cultureel centrum/wijkbebouw 100 m2 bvo 2,13 9 0 % 

Jachthaven ligplaats 0,64 

Maatschappelijk 
Parkeernormen 
Functie schil bezoek 

verpleeQ/verzorqinqstehuis wooneenheid 0,64 6 0 % 

a rts/maats ch a p/k ruisgebou w/thera peu t behandelkamer 1,86 6 5 % 

apotheek 100 m2 bvo 2,34 

ch rech e/pe u terspeelzaal/ki nderdaqverblijf arbeidsplaats 0,75 

hotel kamer 1,07 

religiegebouw zitplaats 0,21 

begraafplaats/crematorium 
gelijktijdige beg ra
ven is/ crematie 24,5 

Onderwijs 
Parkeernormen 2011 -2016 
Functie schil bezoek 

WO/HBO-daq collegezaal 21,3 

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

voorber. beroepsonderwiis |VWO,HAVO,Vbo)-daq leslokaal 0,8 

avondonderwijs student 0.8 

sa sis onderwijs leslokaal 0.8 
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1. 

2. 

3. 

4. 

Bij de bepaling van het aantal parkeerplaatsen kan, alleen na een goede onderbouwing, een afwijking 
van 10% worden toegestaan. Deze marge voorkomt te grote afwijkingen ten opzichte van de huidige 
situatie, maar geeft wel de gewenst flexibiliteit. 
Wanneer twee of meer functies van dezelfde parkeervoorziening gebruik kunnen maken dient 
rekening te worden gehouden met de aanwezigheidspercentages zoals die in bijlage 3 zijn 
opgenomen. 
Voor het aantal parkeerplaatsen voor halen brengen met de auto bij kinderdagverblijven en 
basisscholen geldt een rekenregel die uitgaat van het aantal leerlingen vermenigvuldigd met het 
aandeel halen/brengen vermenigvuldigd met reductiefactoren voor de parkeerduur en voor het aantal 
kinderen per auto: 
Kinderdagverblijf = aantal leerlingen x % halen/brengen x 0,25 x 0,75. 
Groepen 1 t/m 3 = aantal leerlingen x %halen/brengen x 0,5 x 0,75 
Groepen 4 t/m 8 = aantal leerlingen x %halen/brengen x 0,25 x 0,85 

Voor het bepalen van benodigde parkeerplaatsen in woonbuurten moet voor de berekening worden 
uitgegaan van de volgende uitgangspunten: 

oprit zonder garage (min. 5 m.) = 0,8 PP 
lange oprit zonder garage (min. 10 m.) = 1,0 PP 
dubbele oprit zonder garage (min. 4,5 m. br.) = 1,7 PP 
garage zonder oprit (bij woning) 0,4 PP 
garagebox (zonder woning) = 0,5 pp 
garage met enkele oprit (min. 5 m.) = 1,0 PP 
garage met lange oprit (min. 10 m.) = 1,3 PP 
garage met dubbele oprit (min 4,5 m. br.) = 1,8 PP 
carport = 0,85 pp 
parkeerplaats In het openbaar gebied = 1,0 PP 

Aanwezigheidspercentages 
Werkdag Koop Zaterdag Zondag

overdag middag 1 avond avond middag avond middag 
Woningen 50 60 100 90 60 60 70 
Detailhandel 30 70 20 100 100 0 0 
<antoor 100 100 5 10 5 0 0 
Bedrijven 100 100 5 10 5 0 0 
Sociaal cultureel 10 40 100 100 60 90 25 
Sociaal medisch 100 100 r 30 15 15 5 5 
Ziekenhuis 85 100 40 50 25 40 40 
Dagonderwijs 100 100 0 0 0 0 0 
Avondonderwijs 0 0 100 100 0 0 0 
Bibliotheek 30 70 100 70 75 0 0 
Museum 20 45 0 0 100 0 90 
Restaurant 30 40 90 95 70 100 40 
Café 30 40 90 85 75 100 45 
Bioscoop, theater 15 30 90 90 60 100 60 
Sport 30 50 100 90 100 90 85 

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

Aan deze eis wordt geacht te zijn voldaan: 
a. Indien de afmetingen van bedoelde parkeerruimte in het geval van lengterichting aan het trottoir 

(langsparkeren) bij een manoeuvreerruimte van minimaal 3 meter ten minste 2,00 meter breed bij 5,50 meter 
lang (voorkeur 6,00 meter lang) bedragen en in het geval van haaksparkeren ten minste 2,40 meter breed 
(voorkeur 2,50 meter breed) bij 5,00 meter lang bij een manoeuvreerruimte van minimaal 6 meter. 

b. Indien de afmetingen van een gereserveerde parkeerruimte voor een gehandicapte bij lengterichting aan een 
trottoir ten minste 3,00 meter breed bij 6,00 meter lang bedragen en bij haaksparkeren met een uitstapstrook 
langs het parkeervak ten minste 3,00 meter breed en ten minste 5,00 meter lang bedragen. 
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