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Inleiding 
Deze inleiding beschrijft de aanleiding en het doel voor het opstellen van deze 
ruimtelijke onderbouwing. Tevens wordt de opzet van deze rapportage uiteengezet. 

1.1 Aanleiding 

De gemeente Den Helder streeft naar een recreatief startpunt om de specifieke natuur 
van de Duinzoom, de kust en het strand verder te ontwikkelen. De Donkere Duinen is 
een drukbezocht natuurgebied en geschikt voor meerdere vormen van recreatie 
Aanvullend op het recreatieve aanbod wordt nu voorgesteld om er een restaurant/ 
pannenkoekenhuisje te vestigen. De fantastische ligging maakt de locatie tegelijk ook 
kwetsbaar. Hierbij spelen afwegingen over de Donkere Duinen als deel van de 
ecologische hoofdstructuur en het zicht op Den Helder een centrale rol. 

Gemeente Den Helder heeft aangegeven als reactie op het principeverzoek dat een 
vrijstellingsprocedure gevoerd dient te worden. Het bouwplan past niet in de bepalingen 
van het vigerende bestemmingsplan (zie hoofdstuk 3 planologisch kader) omdat het 
bouwplan geprojecteerd is op gronden met een bestemming 'Recreatie met 
natuurwetenschappelijke waarden (onbebouwd)'. 
Op grond van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) kan ten 
behoeve van de verwezenlijking van het project vrijstelling worden verleend van de 
bepalingen van het geldende bestemmingsplan. Een vrijstellingsprocedure volgens 
artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) is vereist. De 
onderhavige ruimtelijke onderbouwing is een verplicht document welke nodig is voor het 
voeren van een vrijstellingsprocedure ex artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke 
Ordening1. In de ruimtelijke onderbouwing wordt ingegaan op de (ruimtelijke) gevolgen 
van het plan. 

1.2 Doel 

Omdat de ontwikkeling van een restaurant ter hoogte van de Donkere Duinen in Den 
Helder strijdig is met het vigerende bestemmingsplan dient een vrijstellingsprocedure 
19.1 doorlopen te worden. Het vrijstellingsverzoek op het geldende bestemmingsplan 
dient voorzien te zijn van een goede ruimtelijke onderbouwing. Een ruimtelijke 
onderbouwing is een motivering van het project en moet in feite de visie bevatten op de 
toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van het betrokken gebied (waarbinnen het project 
moet passen) en de ruimtelijke effecten van het project op de omgeving. 

Voorliggende rapportage betreft de ruimtelijke onderbouwing voor de realisatie van het 
restaurant te Mariendal. Doel is om in de ruimtelijke onderbouwing aandacht te 
besteden aan zowel de beeldkwaliteit en stedenbouwkundige invalshoek als aan de 
ruimtelijke aspecten. 

1 Per 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking getreden. Met de inwerktreding van de nieuwe 

Wro verdwijnt de, voor 1 juli 2008 alom bekende, artikel 19 procedure. Ruimtelijke plannen, bezwaren en regelingen die 

tot 1 juli 2008 zijn ingediend, hebben nog te maken met de oude WRO. 
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1.3 Omschrijving plan 

Ten zuiden van Den Helder is het natuur en recreatiegebied de Donkere 
Duinen/Mariendal gelegen. Om in te springen in het recreatief aanbod wil men hier een 
Pannenkoekenrestaurant vestigen (zie afbeelding 1.1 en 1.2) 
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Afbeelding 1.1 Locatie van het Pannenkoekenrestaurant in zijn omgeving 
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Afbeelding 1.2 Aanzichten van het Pannenkoekenrestaurant. 

Het ontwerp is conform de stedenbouwkundige randvoorwaarden gemeente Den Helder 
ontstaan. Een paviljoenachtig gebouw met horecafunctie, vrij liggend in het landschap. 
Het gebouw is door zijn vorm en functie autonoom, maar door zijn ligging en 
materialisering poogt het zich zo goed mogelijk in de omgeving te voegen. 
Het paviljoen moet zich niet enkel voegen, maar ook wat toevoegen. 
De vormgeving is in overleg met de gemeente en conform de randvoorwaarden 
vastgesteld: een flauw heilende kap in natuurlijke materialen als natural houten shingles 
en bekleding. 
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Dhr. van Tol wil een bruikbaar en attractief paviljoen. Bruikbaar qua indeling, 
binnenmaten en functionele opzet, attractief dankzij de ligging in het landschap, de 
uitnodigende vorm en de gunstige orientatie. 
Een van de essentiele bouwstenen door de opdrachtgever aangedragen is de landelijke 
stijl, waaronder begrepen de houten luiken, de mime western veranda en dito 
overkapping. 
Uit al deze randvoorwaarden is de plattegrond in driehoeksvorm gedestilleerd. 
De flauwhellende kap die hieroverheen gevouwen is, volgt in grote lijnen de 
plattegrond, maar heeft enkele afschuiningen en -snijdingen die verband houden met 
de onderliggende veranda. 
Materialisering en kleuren zijn zoals gezegd aards en natuurlijk: rode bakstenen plint, 
houten redwood shingles als dakbedekking, houten gevelbekleding, houten kozijnen en 
houten luiken. 

1.3.1 

De bemerkingen van de adviescommissie voor ruimtelijke kwaliteit WZNH zijn in het 
ontwerp meergenomen en het ontwerp voldoet hiermee aan redelijke eisen van 
welstand. Op 30 oktober 2008 heeft de adviescommissie voor de ruimtelijke kwaliteit 
WZNH het plan goedgekeurd. 

Landschappelijke uitgangspunten 

In deze deze subparagraaf worden de landschappelijke uitgangspunten genoemd welke 
de basis vormen voor het eerste schetsontwerp. Van dit eerste schetsontwerp is ook 
een weergave gegeven. 

Geschiedenis 
Het oude Huysduijnen met Oghduijnen (de latere Donkere Duinen) is in de achtste 
eeuw gesticht op een eiland. Het is dus een stuk ouder als het gehucht Helder (of 
Hellere) dat omstreeks 1500 is ontstaan. Het eiland Huisduinen heeft altijd strijd tegen 
het water moeten voeren. 

~"ZuL*i'**.*$ 

Bovengenoemd feit zou bij de inrichting van het openbare gebied random het te 
realiseren pannenkoekenhuis goed als uitgangspunt kunnen dienen. Zeker gezien het 
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feit dat er voor de nieuwe bebouwing en bijkomende verhardingen het nodige water 
gecompenseerd moet worden. 

Waardevolle natuurgebieden 
Momenteel ligt de locatie voor het nieuwe pannenkoekenhuis tussen de Donkere 
Duinen en het Mariendal. Beiden zeer waardevolle natuurgebieden. De Donkere Duinen 
was voorheen een aangeplant dennenbos welke momenteel wordt getransformeerd tot 
een meer natuurlijk geheel. 

Inrichtingsschets 
Bovengenoemde uitgangspunten zijn vertaald in een eerste inrichtingsschets. Het is in 
eerste instantie de bedoeling dat het gebied de uitstraling van de voormalige Donkere 
Duinen moeten vertegenwoordigen. Dit betekent dat het pannenkoekenhuis wordt 
omgeven door water en dat het cultuurlijk aangeplante dennenbos ook een plaats in het 
geheel zal krijgen. Hiervoor worden ovaalvormige glooiingen gebruikt welke uit 
verhogingen van zand zullen bestaan. Inheemse beplantingen als helm, duindoorn en 
dennen worden terug gebracht. Het is de bedoeling om het pannenkoekenhuis en haar 
omgeving op een natuurlijke manier te combineren. Fraaie oevervegetaties geven in 
combinatie met de glooiingen en de fraaie architectuur een uniek beeld aan het geheel. 

OmUggende bebouwing 

0.*vr:-,.-r,i>t,iU£> 
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Snackbar 
Inrichtingsontwerp Openbare Ruimte Mariendal 

1.4 Verantwoording 

Bij het opstellen van deze ruimtelijke onderbouwing is gebruik gemaakt van diverse 
documenten. Sommige beleidsdocumenten en beeldbeschrijvende documenten zijn in 
voorkomende gevallen integraal overgenomen om de inhoud zoveel mogelijk te 
waarborgen. De gebruikte bronnen zijn weergegeven bij de betreffende tekst. 
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1.5 Leeswijzer 

Na dit inleidende hoofdstuk volgt in hoofdstuk 2 een beschrijving van het plangebied in 
de huidige situatie. Vervolgens komt in hoofdstuk 3 en 4 het planologische en 
beleidskader aan bod. Daarna volgt in hoofdstuk 5 de ruimtelijke onderbouwing en in 
hoofdstuk 6 de economische uitvoerbaarheid. Tot slot volgt in hoofdstuk 7 de 
afsluitende verbinding tussen de verschillende analyses, waarin wordt gemotiveerd 
waarom de realisatie van het restaurant zowel functioneel als ruimtelijk inpasbaar zijn. 
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Huidige situatie plangebied 

De Donkere Duinen/Mariendal is een drukbezocht natuurgebied. De gemeente laat hier 
de natuur vrijwel haar gang gaan. Het streven is in dit stukje natuur weer de vegetatie te 
krijgen die oorspronkelijk bij Den Helder hoort. De Donkere Duinen is een aangeplant 
dennenbos, die met beheersingrepen omgevormd wordt naar een afwisselend, 
natuurlijker bos. Verder is er een vijver, een uitzichttoren, een hertenkamp, een 
dierenweide en picknickplaatsen aanwezig. Het plangebied bestaat momenteel uit een 
kinderboerderij met daarnaast een parkeerterrein en snackbar gelegen. 
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Afbeelding 2.1 
Locatie Pannenkoekenrestaurant 
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3 

3.1 

Planologisch kader 

Het vigerende bestemmingsplan 

[Bestemmingsplan Duinzoom Noord 2001] 
Ter plaatse van het project is bestemmingsplan Duinzoom Noord 2001 (Gemeente Den 
Helder) van kracht, vastgesteld op 13 februari 2003, goedgekeurd op 29 juli 2003 door 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Het bestemmingsplan Duinzoom Noord 2001 
is een vervolg op de Ontwikkelingsvisie Duinzoom, maart 2001. 
De huidige bestemming van het plangebied is 'Recreatie met natuurwetenschappelijke 
waarden (onbebouwd)'. In het bestemmingsplan wordt de bestemming 'Recreatie met 
natuurwetenschappelijke waarden (onbebouwd)' omschreven als: 

• "Gronden die bestemd zijn voor recreatief gebruik met inachtneming van de 
aanwezige natuurwetenschappelijke waarden" 

Op en in de gronden met bestemming 'Recreatie met natuurwetenschappelijke waarden 
(onbebouwd)' mogen uitsluiten binnen de bebouwingsvlakken gebouwen en andere 
bouwwerken worden gebouwd ten behoeve van het met een aanduiding aangegeven 
gebruik. Daar waar op de bestemmingsplankaart de aanduiding P en K is weergegeven 
( zie afbeelding 3.1), is respectievelijk een onoverdekte parkeervoorziening (P) en een 
kiosk (K) toegestaan. 

Afbeelding 3.1 Uitsnede Bestemmingsplankaart 
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Het is tevens verboden om op of in gronden met de bestemming 'Recreatie met 
natuurwetenschappelijke waarden (onbebouwd)', zonder of in afwijking van een 
schriftelijke vergunning van burgemeesters en wethouders (aanlegvergunning) de 
volgende werken, niet zijnde bouwwerken, of werkzaamheden uit te voeren: 

het verharden van wegen of het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen 
alsmede het aanleggen van fietspaden; 
het dempen van waterlopen; 
het vellen van bomen; 
het afgraven, egaliseren of ophogen van gronden; 
het aanbrengen van ondergrondse en bovengrondse leidingen. 

Natuurgebied Mariendal heeft een belangrijke recreatieve functie. De inrichting van dit 
gebied met fiets- en wandelroutes is erop gericht de recreatieve druk van Donkere 
Duinen en Grafelijksduinen af te leiden. 

De bouw van een pannenkoekenrestaurant zoals het ontwerp aangeeft past niet binnen 
deze bestemmingsomschrijving, een vrijstellingsprocedure conform artikel 19 lid 1 WRO 
moet doorlopen worden om toestemming voor het project te verkrijgen. Het betreft lid 1 
aangezien het een project valt binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). 

&r Analyse 

Om de beoogde ontwikkeling mogelijk te maken is een vrijstellingsprocedure lid 1 WRO 
een vereiste. 
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Beleidskader 

Nederland staat nagenoeg wereldwijd bekent om haar ruimtelijke ordening. Een 
systeem wat zowel bottom-up als top-down elementen in zich heeft. Door de decennia 
heen is deze visie op ruimtelijke ordening aan veranderingen onderhevig geweest. Op 
rijksniveau is de omslag naar de zogenaamde ontwikkelingsplanologie net beste 
zichtbaar met een vergelijking tussen de nota ruimte (VROM, 2007) en de vierde nota 
ruimtelijke ordening. Het is niet meer de overheid die alleen maar toelaat wat wel of niet 
kan (toelatingsplanologie), maar tevens een overheid die samen met derden ruimtelijke 
ordening bedrijft. Vanuit deze filosofie zal dit hoofdstuk het overheidsbeleid in beeld 
brengen. 
Getoetst wordt of de plannen passend zijn binnen het vigerend planologisch kader, en 
binnen het ruimtelijke beleid van de verschillende overheidslagen. Hieronder volgt een 
overzicht van het van toepassing zijnde beleid. 

4.1 Europees beleid 

De Europese Unie heeft op het gebied van ruimtelijke ordening slechts op enkele 
specifieke vlakken haar invloed op de ruimtelijke ordening in Nederland. 

[Natura 2000] 

Op Europees niveau is beleid geformuleerd ter voorkoming van de verdere 
achteruitgang van het aantal soorten planten, zoogdieren en vogels: De 'Vogelrichtlijn'2 

(79/409/EEG) en de 'Habitatrichtlijn'3 (92/43/EEG) ofwel Natura 2000 gebieden. De 
richtlijnen hebben betrekking op zowel bescherming van bepaalde soorten als op 
bescherming van gebieden. De Vogelrichtlijn is gericht op het beschermen van de in het 
wild levende vogelsoorten en op de instandhouding van de habitat die het leefmilieu 
voor deze soorten vormen. De Habitatrichtlijn is gericht op het in stand houden van 
natuurlijke en halfnatuurlijke habitat en de bescherming van wilde flora en fauna, anders 
dan vogels. Activiteiten die schadelijk zijn voor de soorten of habitat mogen niet 
plaatsvinden, tenzij geen alternatieven voorhanden zijn en de activiteiten het openbaar 
belang dienen. In Nederland zijn de Vogelrichtlijn' en de 'Habitatrichtlijn' vertaald in de 
Flora- en faunawet en in de Natuurbeschermingswet. 

[EU-kademchtlijn Water (2000)] 
Het Europese Parlement heeft in 2000 de EU-Kaderrichtlijn Water vastgesteld. Doel van 
deze richtlijn is het beschermen van water-ecosystemen/wetlands, waterafhankelijke 
land-ecosystemen en waterbronnen en het bijdragen aan afzwakking van de gevolgen 
van overstromingen en perioden van droogte. De lidstaten moeten in 2003 alle nodige 
wettelijke maatregelen genomen hebben om aan de richtlijn te kunnen voldoen. Het 
streven voor 2015 is, dat in alle wateren in de Europese Unie zowel de chemische als 

2 In werking getreden op 2 april 1979 

3 In werking getreden op 21 mei 1992 
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de ecologische toestand goed is. Ruimtelijke ingrepen mogen de 
oppervlaktewaterkwaliteit niet extra belasten en geen verdrogende invloed hebben op 
de omgeving of voor een verhoogde kans op overstromingen zorgen. 

as Analyse 

Het voorgenomen pannenkoekenrestaurant past binnen het Europees beleid mits deze 
ontwikkeling niet schadelijk zijn is voor de (naastgelegen) Natura 2000 gebieden of de 
soorten en habitats hierbinnen. Zie ook paragraaf 5.3. 

De ontwikkeling van het Pannenkoekenrestaurant mag de oppervlaktewaterkwaliteit niet 
extra belasten. In de Nota Ruimte wordt geanticipeerd op de implementatie van de 
Kaderrichtlijn Water, zie paragraaf 4.2. 

4.2 Rijksbeleid 

[Nota Ruimte (2006)] 

De Nota Ruimte is een strategische nota en bevat de visie van het kabinet met 
betrekking tot de hoofdlijnen van het ruimtelijke beleid. In de nota wordt gepleit voor 
meer aandacht voor ruimtelijke kwaliteit. Ontwikkelingen die de kwaliteit van de ruimte 
bewaren en vergroten moeten worden gestimuleerd. 

Water en verstedelijking 
Bij de bundeling van de verstedelijking moet optimaal worden aangesloten op het 
watersysteem. Door rekening te houden met het ruimtelijke waterbeleid kunnen 
provincies en gemeenten bij de inrichting van stedelijk gebied nadelige effecten op het 
grand- en oppervlaktewater voorkomen. Essentieel is dat de wateropgave niet mag 
worden afgewenteld op naastgelegen gebieden of op de toekomst. Nieuw stedelijk 
gebied moet zo worden ingericht dat het waterbergend vermogen op peil blijft. Toename 
van het verharde oppervlak moet elders worden gecompenseerd: dat is 'waterneutraaP 
of 'waterpositief bouwen. 

[Flora en faunawet (1998)] 

De soorten uit de 'Vogelrichtlijn' en 'Habitatrichtlijn' zijn in de Nederlandse wetgeving 
geTmplementeerd door middel van de 'Flora- en faunawet'4. Op grond van de Flora- en 
faunawet gelden algemene verboden tot het verwijderen van groeiplaatsen van 
beschermde plantensoorten en het beschadigen of verstoren van voortplanting-, vaste 
rust- of verblijfplaatsen van beschermde diersoorten. Voor activiteiten, zoals 
woningbouw, die een bedreiging kunnen vormen voor deze beschermde soorten, dient 
ontheffing te worden aangevraagd indien de zwaarder beschermde soorten voorkomen. 

Het al dan niet voorkomen van een soort op een specifieke locatie hangt af van het feit 
of het betreffende gebied geschikt is als leefgebied voor een bepaalde soort. 

4 In werking getreden op 25 mei 1998 
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Flora- en faunawet 
Met de komst van de 'Flora- en faunawet' sinds april 2002 zijn veel in- en uitheemse 
planten en dieren beschermd en is net beschermingsregime strenger geworden. Nieuw 
in de wet is dat beschermde dieren niet gedood, gevangen of verontrust en planten niet 
geplukt, uitgestoken of verzameld mogen worden. 

Zorgplicht 
Een belangrijke bepaling is de zorgplicht in artikel 2 van de Flora en faunawet, die stelt 
"dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of 
nalaten nadelige gevolgen voor flora en fauna kunnen worden veroorzaakt, verplicht is 
dergelijk handelen achterwege te laten voor zover zulks in redelijkheid kan worden 
gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden 
gevergd teneinde die gevolgen te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen 
worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken." 

De Flora- en faunawet is bedoeld om zorgzaam om te gaan met beschermde planten 
en dieren. Dit geldt zowel tijdens de uitvoering van de werkzaamheden als ten aanzien 
van het ontwerp. Tevens houdt dit in dat gedurende de werkzaamheden rekening 
gehouden wordt met de beschermde soorten om schade aan deze soorten te 
voorkomen of de effecten zoveel mogelijk te beperken. 
Algemeen voorkomende soorten zijn niet ontheffingsplichtig mits de zorgplicht in acht 
wordt gehouden. Vanuit de zorgplicht die de flora- en faunawet oplegt, moeten de 
negatieve gevolgen van de uitvoering van de werkzaamheden zoveel mogelijk worden 
verzacht (mitigerende maatregelen). 

[Wet op de Archeologische Monumentenzorg, eerder Verdrag van Malta (1992)] 

In april 2006 werd de Wet op de Archeologische Monumentenzorg goedgekeurd door 
de Tweede Kamer, op 21 december door de Eerste Kamer. Op 1 September 2007 is de 
inhoud van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg van kracht. Deze maakt 
deel uit van de nieuwe Monumentenwet. Ook de Ontgrondingenwet, de Wet 
Milieubeheer en de Woningwet zijn aangepast. 
De belangrijkste veranderingen: 

• opgraven van een archeologische vindplaats dient alleen plaats te vinden 
indien behoud in de bodem onmogelijk is; 

• bij planvorming op het gebied van de Ruimtelijke Ordening dienen de 
archeologische waarden in een zo vroeg mogelijk stadium te worden 
meegewogen; 

• in nieuwe bestemmingsplannen kunnen gemeenten terreinen aanwijzen, die 
(mogelijk) van archeologische waarde zijn. Wil men hier bodemverstorende 
activiteiten uitvoeren, dan zullen aan de aanleg- of bouwvergunning 
voorwaarden worden gesteld ten behoeve van de archeologie. In ieder geval 
zal de archeologische waarde van de locatie door middel van vooronderzoek 
moeten worden vastgesteld. Blijkt deze in voldoende mate aanwezig, dan kan 
aanpassing van de plannen vereist worden ten behoeve van het behoud van 
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het archeologisch erfgoed in de bodem. Blijkt dit niet haalbaar, dan zal de 
initiatiefnemer de plicht hebben om op eigen kosten een volledig archeologisch 
onderzoek te doen uitvoeren. Door de provincies kunnen vooruitlopend op 
nieuwe bestemmingsplannen terreinen van archeologische waarde worden 
aangewezen. Voor grote bodemingrepen, waarvoor een Milieu Effect 
Rapportage (MER) verplicht is en voor ontgrondingen geldt "Malta" in ieder 
geval; 

• gezien de toename van het aantal archeologische projecten ten gevolge van de 
nieuwe wetgeving, is het niet alleen voor bevoegde overheidsinstellingen, maar 
ook voor gekwalificeerde commerciele bedrijven mogelijk om deze uit te 
voeren. 

[Natuur voor mensen, mensen voor natuur (Nota natuur, bos en landschap in de 
21 e eeuw;juli 2001)] 

In deze nota is de aanpak van het natuurbeleid voor tien jaar geschetst. De nota biedt 
tevens het kader voor behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit in tal van 
sectoren (onder meer landbouw, visserij, toerisme, water). Deze integratie draagt bij 
aan een meer samenhangend natuurbeleid. 
Het kabinet hanteert in deze nota de volgende hoofddoelstelling voor natuurbeleid: 
"Behoud, herstel ontwikkeling en duurzaam gebruik van natuur en landschap, als 
essentiele bijdrage aan een leefbare en duurzame samenleving". 
In essentie zegt de nota het volgende: 

• De realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur met kracht voortzetten en op 
onderdelen versterken. Dat wil zeggen: de vaart erin houden en sterker inzetten 
op de natte onderdelen en op verbetering van de ruimtelijke samenhang en de 
milieukwaliteit. 

• Versterking van de landschappelijke identiteit en kwaliteit en het voortzetten en 
verder uitbouwen van het beleid met betrekking tot groen om de stad. Daarbij 
wordt sterk ingezet op meervoudig ruimtegebruik en een ontwikkelingsgerichte 
landschapsaanpak. 

• Stevige inzet op behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit, zowel 
internationaal als in eigen land. 

De inhoudelijke ambities van het natuurbeleid zijn in de nota uitgewerkt in vijf onderling 
samenhangende perspectieven. De perspectieven en de daarin besloten ambities 
worden uitgewerkt in de vorm van wervende (streef)beelden voor het jaar 2010 (met 
een doorkijk naar 2020). De vijf perspectieven schrijven het volgende voor: 

1. Nederland Internationaal-Natuurlijk: Het versterken van de inzet voor ( en 
aansluiting bij) het international natuurbeleid. 

2. Nederland Groot(s)-Natuurlijk: Het versterken en verder tot stand brengen van 
de Ecologische Hoofdstructuur. 

3. Nederland Nat-Natuurlijk: Het benutten van kansen in Nederland voor 
karakteristieke natte natuur. 

4. Nederland Landelijk-Natuurlijk: Het versterken van de kwaliteit en identiteit van 
het landelijk gebied door inschakeling van boeren en het beter benutten van 
biologische diversiteit binnen de productiesystemen. 

5. Nederland Stedelijk-Natuurlijk: Het realiseren van voldoende natuur in en om de 
stad. 
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[Vierde Nota Waterhuishouding (1988)] 
De doelstelling van de Vierde Nota Waterhuishouding is het hebben en houden van een 
veilig en bewoonbaar land en het instandhouden en versterken van gezonde 
veerkrachtige watersystemen, waarmee een duurzaam gebruik blijft gegarandeerd. 
Daarnaast wordt een integraal waterbeheer nagestreefd met meer samenhang tussen 
het beleid voor water, ruimtelijke ordening en milieu, e.e.a. op basis van hydrologische 
ordeningsprincipes. 
De Nota Waterhuishouding beschrijft het kabinetsstandpunt over het waterbeleid in de 
21 e eeuw. De doelstelling is behoud van veiligheid en vermindering van wateroverlast. 
Voor de aanpak is een goede mix van ruimtelijke en technische maatregelen nodig. 
Gesteld wordt dat in alle delen van het watersysteem meer ruimte nodig is. Ruimte die 
nu beschikbaar is voor de bescherming tegen overstromingen en wateroverlast moet 
ten minste behouden blijven. Water zal, meer dan nu het geval is, sturend zijn bij de 
ruimtelijke inrichting en grondgebruik in Nederland. Bij nieuwe ruimtelijke besluiten 
moeten de gevolgen voor veiligheid en wateroverlast voortaan expliciet in beeld worden 
gebracht in een aparte paragraaf in de nota van toelichting en onderdeel vormen van de 
integrale afweging. Door toepassing van deze 'watertoets' kunnen de gevolgen voor 
veiligheid en wateroverlast in samenhang met gevolgen voor waterkwaliteit en 
verdroging in beeld worden gebracht. De 'watertoets' is van toepassing op allerlei 
ruimtelijke besluiten: wijzigingen in bestemmingsplannen, streekplannen, nieuwe 
plannen voor infrastructuur, woningbouw en bedrijventerreinen en 
herstructureringsplannen in het stedelijk en landelijk gebied. Het kabinet wil dat de 
'watertoets' vanaf heden wordt toegepast door alle overheden. De 'watertoets' moet 
ruimtelijke besluiten toetsen aan de volgende criteria: 
1. Bij de keuze voor de locatie mag de activiteit in beginsel geen belemmering vormen 

voor vasthouden, bergen en afvoeren van water in het deelstroomgebied. 
2. Bij de inpassing van de activiteit is het uitgangspunt dat geen afwenteling van 

waterproblemen op andere delen van het deelstroomgebied plaatsvindt. Water 
moet zoveel mogelijk ter plekke worden vastgehouden, vervolgens geborgen en 
mag pas in laatste instantie worden afgevoerd. 

3. Als er na een integrale afweging toch een beslissing valt die negatieve gevolgen 
heeft voor de veiligheid of wateroverlast, moet aangegeven worden welke 
maatregelen nodig zijn om het watersysteem op orde te houden. 

[Startovereenkomst Waterbeleid 21e eeuw (2001)] 
In 2001 is de 'Startovereenkomst Waterbeleid 21 e eeuw' ondertekend door het Rijk, 

het Interprovinciaal Overleg Orgaan, de Unie van Waterschappen en de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten. Hierin is de trits "eerst vasthouden, dan bergen, dan 
afvoeren", evenals de trits "eerst schoon houden, dan scheiden, dan zuiveren" van 
belang. Beide strategieen zijn verwoord in de Nota Ruimte. 
Voor de kop van Noord-Holland moet concrete uitwerking van rijksplannen vooral 
gezocht worden in de groene en blauwe sfeer. Dit omdat het gebied in verhouding dun 
bevolkt is en te ver van grote steden af ligt om meteen op grootstedelijke stadsrand 
invloeden mee te kunnen ontwikkelen. Op het gebied van kennisnetwerken is een 
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verband met agroclusters zoals de Nederlandse bloemenhandel (in dit geval 
bloembollen) zichtbaar. Verder zijn het Nederlandse waterbeleid en de Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS) belangrijke planelementen. De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) 
is een stelsel van samenhangende gebieden met bijzondere natuurwaarden die door 
ecologische verbindingszones met elkaar verbonden zijn. De natuurwaarden kunnen 
zowel natuurgebieden als agrarische gebieden zijn. De EHS is op provinciaal niveau 
vastgelegd in de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur. De Provincie Noord-Holland 
zorgt voor de werving en inrichting van begrensde natuurgebieden en de realisatie van 
de verbindingszones. 

[Nationaal Milieubeleidsplan] 
Op rijksniveau is het milieubeleid in het 'Nationaal Milieubeleidsplan 4' (NMP-4)5 

verwoord. Het NMP-4 heeft als lange termijnvisie een duurzaam milieubeleid en is 
onder meer gericht op de volgende onderwerpen: milieu en gezondheid, duurzaam 
gebruik van natuurlijke hulpbronnen, externe veiligheid, aantasting van leefomgeving en 
onbeheersbare risico's. 

&s Analyse 

Bij de ontwikkeling van het plangebied dient rekening gehouden te worden met het 
Nederlandse waterbeleid en de Ecologische Hoofdstructuur. 
In verband met het waterbeleid dient de 'watertoets' te worden toegepast, zie paragraaf 
5.2 voor uitgebreide informatie over de watertoets. 

Bij de ontwikkeling van het pannenkoekenrestaurant dient rekening gehouden te 
worden met de aanwezige flora en fauna. In paragraaf 5.3 wordt verder ingegaan op de 
manier waarop rekening gehouden moet worden met de flora en fauna. 

De ontwikkeling van het pannenkoekenrestaurant is mogelijk indien er geen 
archeologische waarden worden aangetast. In paragraaf 5.1 wordt verder ingegaan op 
de waarden die in of nabij het plangebied aanwezig zijn. 

Bij de ontwikkeling van het pannenkoekenrestaurant dienen de milieubelemmeringen 
(zoals "externe veiligheid") worden meegenomen. Hierop wordt in paragraaf 5.4 verder 
ingegaan. 

4.3 Provinciaal beleid 

[Streekplan Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord (2004)] 
Provincie Noord-Holland heeft het ruimtelijke beleid voor het noordelijke deel, waar het 
plangebied onder valt, verwoord in het streekplan 'Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland 
Noord'. 
De aangehaalde punten zijn: sterke concurrentie van de landbouw vanuit de 
wereldmarkt, versnippering van natuur en landschap, afnemende woningproductie, 
duurzaamheid die sterk onder druk staat en identiteitsverlies met vervlakking van de 

5 Vastgesteld door het kabinet op 1 november 2002 
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ruimtelijke kwaliteit. De voor de toekomst gebaseerde ambitie is aantrekkingskracht te 
versterken voor het wonen, de natuur, het recreeren en het werken en ervoor te zorgen 
dat Noord-Holland Noord zich kan ontwikkelen met behoud van de eigen kwaliteit en 
identiteit (Provincie Noord-Holland, 2004, p. 18 en 21). 

De belangen van verschillende functies en sectoren worden in het streekplan van 
Noord-Holland integraal benaderd vanuit de optiek dat 'De versterking en verbreding 
van de sociaaleconomische (infra)structuur van de kop van Noord-Holland met respect 
voor natuur, milieu, landschap en cultuurhistorie moet plaatsvinden'. Dit uitgangspunt 
valt samen met een aantal sectoroverstijgende/ integrate problemen (Provincie Noord-
Holland, 2004, p. 16-18): 

- Vergrijzing en achterblijvende voorzieningen voor ouderen 
- Grote internationale concurrentie in de landbouw 
• Zoeken naar wijzen waarop steden en dorpen aantrekkelijke milieus blijven 
• Afnemende voorzieningen niveau in kleine kernen 
• Afnemende woningproductie 
• Identiteitsverlies en vervlakking van de ruimtelijke kwaliteit 

Daarnaast zijn er een serie doelstellingen die als ontwikkelleidraad benut kunnen 
worden. De belangrijkste van toepassing zijnde punten (Provincie Noord-Holland, 2004, 
p. 46-49): 
• versnippering van landbouwgebied tegen te gaan; 
• opgave is om robuuste natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische 

structuren te ontwikkelen als tegenhanger van het intensieve agrarische 
productiegebied; 

• een kwaliteitsimpuls geven aan toerisme in de regio; 
• het verbeteren van het imago van het gebied; 
• het behouden van de specifieke oerkwaliteiten van het gebied zoals rust, ruimte en 

duisternis tegenover de ambities de werkgelegenheid, bereikbaarheid en 
woonkwaliteiten te versterken. 

mm*** 
LEGENDA 

Afbeelding 4.1 Uitsnede visie 2004-2030 ontwikkelingsbeeld Noord-Holland-Noord 
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[Beleidskader landschap en cultuurhistorie Noord-Holland, (2006)] 
Beleidskader Landschap en Cultuurhistorie is ontstaan uit samenvoeging van 
bestaande beleidsnota's op het gebied van cultuurhistorie en landschap 
('Cultuurhistorische regioprofielen Noord-Holland' en 'Landschapskatern Noord-
Holland'). Bovendien wordt daarmee invulling gegeven aan de bij de vaststelling van het 
Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord gedane toezegging op dat punt. 

&^ Analyse 

Het plangebied valt binnen het gebied 'Natuurlijk Bruikbaar' van het Streekplan waar de 
ontwikkeling van groenstructuren in combinatie met andere funcites als slibdepots, 
natuur, energieteelt, recreatie en water mogelijk is. 

Het beleid voor landschap en cultuurhistorie voor de regio 'Kop van Noord-Holland' is 
als volgt: 
Voor het behoud van de landschappelijke en cultuurhistorische variatie is behoud van 
de herkenbaarheid van het onderscheid tussen oude eilandkemen en jonge kustlijn van 
belang. Het gaat hierbij om het behoud, versterken en ontwikkelen van het contrast 
tussen de voormalige eilandkemen Callantsoog en Huisduinen met het omliggende 
landschap met zanddijken en aandijkingen. 
Voor het behoud van de herkenbaarheid van de waterstaatkundige geschiedenis zijn de 
scherpe overgang tussen zanddijk en polder en de herkenbaarheid van de 
opeenvolgende aandijkingen van belang. Het behoud van de scherpe overgang tussen 
zanddijk en polder zal zich vooral richten op een overwogen inpassing van nieuwe 
ontwikkelingen. Bij de aandijkingen gaat het om het gemeenschappelijke open, 
grootschalige, ontworpen karakter en de onderlinge verschillen. 
Voor de herkenbaarheid van de militair strategische geschiedenis moet de identiteit van 
Den Helder als vestingstad en marinestad en de Stelling van Den Helder als structuur 
herkenbaar worden gemaakt door het herstellen van onderdelen. Ook nieuwe 
inrichtingsmaatregelen kunnen worden gebruikt voor sterkere articulatie of extra 
contrast. In dit kader zijn versterking en ontwikkeling van de karakteristieke elementen 
in en rond Den Helder van belang, zoals fort Lasalle, fort I' Ecluse en de Rijkswerf 
Willemsoord. 

4.4 Gemeentelijk beleid 

[Bestemmingsplan Duinzoom Noord 2001, Den Helder (2001)] 

Het "Bestemmingsplan Duinzoom Noord 2001, Gemeente Den Helder" is momenteel 
het geldende bestemmingsplan voor het gebied waarin restaurant gepland staat, zie 
tevens hoofdstuk 3. 

[Waterplan "Den Helder Waterbreed" (2005)] 

De kwaliteit van het watersysteem in Den Helder varieert. In een groot deel ervan is de 
kwaliteit onvoldoende. Het hoogheemraadschap en de gemeente streven naar een 
veilig, ecologisch gezond watersysteem met een hoge belevingswaarde. Daarom 
hebben zij een Waterplan "Den Helder Waterbreed" opgesteld waarin gerichte 
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maatregelen staan. 'Waterbreed' houdt rekening met de Vierde Nota Waterhuishouding, 
de Nota Ruimte, Waterbeleid voor de 21 e eeuw en het Nationaal Bestuursakkoord 
Water. In dat akkoord wordt de intentie uitgesproken dat gemeenten voor medio 2006 
gemeentelijke Waterplannen moeten opstellen. 
Als gevolg van de Europese Kaderrichtlijn Water (EKW) moeten watersystemen in 2015 
aan bepaalde eisen voor de waterkwaliteit voldoen. Die eisen worden echter pas in 
2009 vastgesteld. Of het nieuwe watersysteem voor Den Helder volledig aan deze 
regelgeving zal voldoen, is daarom nu nog niet te zeggen. De maatregelen die in 
'Waterbreed' worden voorgesteld, zijn een stap in de goede richting. 

[Ontwikkelingsvisie Duinzoom (2000)] 
Door de gemeente Den Helder werd het belang voor de ontwikkeling van de Duinzoom, 
het gebied tussen duin en polder met uitzonderlijke potenties langs de kust in de Kop 
van Noord-Holland, in 1993 met nadruk vastgelegd in het 'Beleidsplan Natuur, 
Landbouw en Stedelijk Groen. Naast het benadrukken van de hoge ecologische waarde 
van de Duinzoom werd aangegeven dat het gebied te maken heeft met een groeiende 
recreatieve druk. Het idee ontstond om een project te starten om de (verdere) 
ontwikkeling van de Duinzoom in goede banen te leiden. In dit kader heeft Den Helder 
in 2000 de 'Ontwikkelingsvisie Duinzoom' vastgesteld. Samen met de gemeente Zijpe 
heeft Den Helder in 2002 het 'Actieplan Duinzoomprojecten Den Helder-Zijpe' 
vastgesteld. 

De doelstelling van het project is enerzijds het geven van een impuls aan de recreatie in 
het gebied en anderzijds het herstel van de in potentie hoge natuurwaarden in de 
Duinzoom. In de loop der tijd zijn natuurwaarden in het gebied afgenomen door de 
bloembollenteelt. 
In de 'Ontwikkelingsvisie Duinzoom' wordt de samenhang tussen de recreatieve 
potentie van de regio en de nauwe relatie met de natuur- en landschapswaarden van 
de kuststrook nog eens benadrukt. Opgemerkt wordt dat de regio het meeste kan 
winnen door ecologische en economische impulsen (natuur, recreatie en landbouw) te 
combineren. Daarbij wordt steeds sterk benadrukt dat de Duinzoom zich als kuststreek 
onderscheidt van andere kustgebieden door de nog steeds aanwezige rust en ruimte. 

[Concept Parkeervisie Den Helder (2008)] 
Den Helder staat voor een aantal belangrijke keuzes ten aanzien van parkeren. Om 
deze kwesties volwaardig en integraal in samenhang met andere (parkeer)aspecten te 
kunnen behandelen, heeft Den Helder gekozen om een integrate parkeervisie op te 
stellen. Deze parkeervisie geeft de hoofdlijnen ten aanzien van parkeren voor de 
komende jaren aan op basis waarvan concreet parkeerbeleid zal worden gemaakt. 
In de parkeervisie is rekening gehouden met de parkeemormen zoals die zijn 
vastgesteld in de gemeentelijke Nota "Bouwen en Parkeren" (2007). 

&^ Analyse 

De ontwikkeling van een pannenkoekenrestaurant past niet in de huidige bestemming. 
Om de beoogde ontwikkeling mogelijk te maken is een vrijstellingsprocedure lid % WRO 
een vereiste. 
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Het is nog niet duidelijk of en welke maatregelen er eventueel in het plangebied 
genomen dienen te worden met betrekking tot het watersysteem. 

De gemeente Den Helder streeft naar een recreatief startpunt om de specifieke natuur 
van de Duinzoom, de kust en het strand verder te ontwikkelen. De Donkere Duinen is 
een drukbezocht natuurgebied en geschikt voor meerdere vormen van recreatie 
Aanvullend op het recreatieve aanbod wordt het pannenkoekenrestaurant voorgesteld. 

Momenteel is de parkeervisie nog niet vastgesteld door de raad. 
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Ruimtelijke onderbouwing 

In dit hoofdstuk zal het huidige en toekomstige ruimtegebruik rondom en in het 
plangebied worden omschreven aan de hand van vier kleuren. 

• Rood voor de stedelijke structuur, 
• Blauw voor de waterhuishoudkundige zaken, 
• Groen voor de ecologie in de nabijheid van het plangebied en tot slot 
• Grijs voor de boven- en ondergrondse infrastructuur. 

Vervolgens vindt de toetsing aan plaats per thema, is de voorgenomen ontwikkeling 
mogelijk? 

5.1 Rood 

Binnen de kleur rood wordt de stedelijke, maar ook landschappelijke 
I—_^ structuur van de omliggende omgeving van het plangebied 

(—jr-—. geanalyseerd. Hierbij wordt begonnen met de Cultuurhistorie (waaronder 
de ontstaansgeschiedenis, de aardkundige waarden, historische 
bebouwing, archeologische waarden). 

Ontstaansgeschiedenis 
In zekere zin zijn de Donkere Duinen resten van een oud waddeneiland. Tot aan het 
einde van de vijftiende eeuw was het gebied de Donkere Duinen als een duineiland 
omgeven door het water van de Noordzee. Het voormalig duineiland Hep van west naar 
oost in gerekte vorm met de stroming van de zeegaten mee, iets wat nog steeds 
zichtbaar is aan de loop van de Jan Verfailleweg langs de bosrand. Minstens tweederde 
deel is door veranderende stromingen en getij invloeden ten westen van de huidige 
kustlijn weggeslagen. Pas nadat de zeegaten Heersdiep (ter hoogte van de Middenvliet) 
en het Gat (ten noorden van de Donkere Duinen) aan het eind van de vijftiende eeuw 
verzandden kwam daar een einde aan. Door de aanleg van de Zanddijk in 1610 kwam 
het gebied definitief tot rust. Het strand en de duinen tussen strandslag Duinoord en 
strandslag Donkere Duinen met het daarachter liggende gebied de Donkere Duinen is 
wat uiteindelijk overbleef van het duineiland. 
De naam Donkere Duinen is niet op grand van kleurindruk, maar volksetymologisch 
(woordafleiding) te verklaren: de naam Ooghduinen (Oogh = eiland) is verbasterd tot d' 
Hoogeduinen, tot d' Ogerduinen tot Donkere Duinen. 
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Cultuurhistorische waarden 
In Noord-Holland is vrijwel het gehele landschap bepaald door cultuurhistorie. 
Ook gebieden die nu als 'natuur' te beleven zijn, zijn in de loop van honderden, of zelfs 
duizenden jaren geheel en al door mensenhanden vormgegeven. De Cultuurhistorische 
Waardenkaarten (2001) laten zien dat het landschap van Noord-Holland een 
cultuurhistorische schatkamer is. 

Het cultuurhistorische databestand KICH geeft twee objecten weer met een 
cultuurhistorische waarde nabij het plangebied. 
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Afbeelding 5.1 Weergave cultuurhistorische waarden (\ 

1 Louise Henny 

straat 
plaats 
buurt wijk 
gemeente1983 
inventarisatiegebied 
provincie 
oorspronkelijke functie 
bouwstijl 
bouwtype 
architect 
constructeur 
datering oudste delen 

Verfailleweg, Jan 616 
1783 BN Den Helder 
Buitengebied 
Den Helder 
Noorderkwartier 
Noord-Holland 
Landhuisje 
onbekend 
-
Schoeffelenberger, J.J 
-
1933 
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2 Schuilplaats 

straat Verfailleweg, Jan 622 
plaats Den Helder 
buurt wijk Buitengebied 
gemeente1983 Den Helder 
inventarisatiegebied Noorderkwartier 
provincie Noord-Holland 
oorspronkelijke functie Bomvrije gebouwen; tankgracht 
bouwstijl onbekend 
bouwtype 
architect 
constructeur 
datering oudste delen 1940-45 

Aardkundiqe en archeoloqische waarden 
Aardkundige waarden zijn de aardkundige kwaliteiten van natuur en landschap. Onder 
het begrip aardkundige waarden vallen geomorfologische, geologische, bodemkundige 
en geohydrologische verschijnselen. Het beschermen van aardkundige waarden is een 
van de speerpunten van het provinciale landschaps- en bodembeschermingbeleid. 
Onder aardkundige waarden verstaan we onderdelen in het landschap die iets vertellen 
over de natuurlijke ontstaanswijze van een gebied bijvoorbeeld een strandwal of 
ijstijdrelict. 
De provincie Noord-Holland heeft in 2003 een lijst van te beschermen gebieden (80) 
vastgesteld, die extra planologische bescherming krijgen in verband met aardkundige 
waarden. 
Mariendal is een van deze gebieden (gebied 21c). Duinen van Petten tot Den Helder 
(21 A), Zwanenwater (21B) en duinen ten zuiden van Callantsoog (21 B) en 
Grafelijkheidsduinen- Donkere Duinen (nummer 21C). Het plangebied valt hier net 
buiten. 

&^ Analyse 

Net buiten het plangebied zijn een aantal cultuurhistorische, aardkundige of 
archeologische waarden aanwezig. Deze waarden vormen echter geen belemmering 
voor de ontwikkeling van het pannenkoekenrestaurant. Binnen het plangebied zelf 
bevinden zich geen cultuurhistorische, aardkundige of archeologische waarden. 

Het bouwwerk heeft een silhouet die passend is in de omgeving en bovendien passend 
is in het cultuurhistorische landschap (bevestigd door mv. C. van Veen, gemeente Den 
Helder) 
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5.2 Blauw 

Binnen deze paragraaf worden alle zaken die betrekking hebben op het gebruik 
van water geanalyseerd. De waterhuishouding binnen de omliggende omgeving 
van het plangebied is geanalyseerd en het gebruik oppervlaktewateren is 
onderzocht. 

Waterhuishouding 
Het gebied de Donkere Duinen kwam in de periode rond 1910 in eigendom van de 
gemeente Den Helder, die het terrein kocht om de watervang te vergroten door gebrek 
aan voldoende duinen voor duinwaterwinning voor het groeiend aantal inwoners. 
Momenteel wordt het gebied niet meer voor waterwinning gebruikt. 

In de duinen wordt een hoger waterpeil gehanteerd dan in de overige gebieden. Water 
wordt richting de polder en het stedelijk gebied afgevoerd via duinrellen en via drainage 
bij Huisduinen en nabij Duinoord (Mariendal). Momenteel is een aantal van deze 
duinrellen nog wat verstopt, zoals de duinrellen langs sportpark de Streepjesberg. Deze 
vormen de afvoer van de Grafelijkheids duinen. In het verlengde hiervan ligt een relletje 
langs de Meidoornstraat die met enige aanpassingen een hoge belevingswaarde kan 
hebben. De kwelhoeveelheid in deze duinrel bedraagt gemiddeld ca. 120 m3/d. De 
Donkere Duinen en de Grafelijkheidsduinen voeren ook via een duinrel nabij het 
Hengstepad grondwater af, richting Mariendal. Bij restaurant Duinoord mondt de drain 
uit in het polderwater. In het verleden is het lozingsniveau van de drain verhoogd 
waardoor de Donkere Duinen sterk zijn vernat. Restaurant Duinoord heeft problemen 
met de ontwatering. De kwelhoeveelheid bedraagt gemiddeld ca. 145 m3/d. 
In Mariendal zijn in het verleden aanpassingen gedaan aan het watersysteem om het 
duinwater te bufferen. Door een aantal stuwtjes wordt het water zo veel mogelijk 
vastgehouden. Het water stroomt af in de Doggers vaart. De kwelhoeveelheid bedraagt 
gemiddeld 570 m3/d. 
Bij Huisduinen wordt water uit de duinen afgevoerd door een duinrel en een drain. Dit 
water loost op het polderwater van Huisduinen. De totale kwelhoeveelheid bedraagt 
gemiddeld ca. 170 m3/d. 
De duinrand tussen Den Helder en Julianadorp bestaat slechts uit een duinenrij. 
Kwelwater wordt aan de rand van de duinen grotendeels opgevangen door de deels 
nog aanwezige bermsloot langs de Zanddijk, waar het afstroomt in de polder. Over de 
hele lengte van de duinstrook bedraagt de kwelhoeveelheid gemiddeld 540 m3/d. 
De hoeveelheden afstromend kwelwater vanuit de duinen zijn door de beperkte omvang 
van het duinmassief relatief beperkt. In de zomer stagneert de kwelstroom. Desondanks 
biedt het duinwater een kans om gebufferd en aangewend te worden voor bijvoorbeeld 
natuurontwikkeling of recreatiewater. Het water in de binnenduinrand heeft de 
nevenfunctie natuur. Er zijn plannen om delen van de binnenduinrand volledig om te 
zetten in natuur- en recreatiegebieden, waaronder het gebied direct ten zuiden van 
Mariendal. Ook de fiets- en kanoroute die momenteel wordt aangelegd draagt hieraan 
bij. In Duinzoom Noord, net ten zuiden van Mariendal, is in 2004 gestart met het 
veranderen van bollengronden in natuur. 
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Momenteel staan de watergangen in de binnenduinrand in open verbinding met het 
agrarisch water, waardoor de kwaliteit onvoldoende is voor natuurontwikkeling. Uit de 
duinen stroomt een beperkte hoeveelheid schoon kwelwater af dat nu nog direct wordt 
vermengd met agrarisch water. 

Hydroloqie 
Zie paragraaf 5.3 Bodem 

Watertoets 
Als uitvloeisel van Europees en landelijk waterbeleid (waaronder: 'Europese 
Kaderrichtlijn Water', 'Nota Anders omgaan met water', 'Startovereenkomst 
Waterbeheer 21ste eeuw', 'Nationaal Bestuursakkoord Water' en de 'Vierde Nota 
Waterhuishouding') is voor ruimtelijke plannen een Watertoets verplicht gesteld. Deze 
ruimtelijke onderbouwing gaat hierop in. 

De Watertoets is het hele proces van vroegtijdig informeren van het 
hoogheemraadschap, adviseren, afwegen en uiteindelijk beoordelen van 
waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten. De uitvoering 
geschied binnen de bestaande wet- en regelgeving op het gebied van ruimtelijke 
ordening en water. De Watertoets geeft de inbreng van water een plaats in de 
procedures over ruimtelijke plannen en besluiten, zoals streek- en 
bestemmingsplannen, en vormt als het ware een verbindende schakel tussen het 
waterbeheer en de ruimtelijke ordening. De Watertoets heeft een integraal karakter: alle 
relevante waterhuishoudkundige aspecten worden meegenomen (naast veiligheid en 
wateroverlast ook waterkwaliteit en verdroging). 

Het plangebied valt binnen het beheergebied van Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier (HHNK). In het kader van de watertoets is advies ingewonnen bij het 
HHNK (reactie 19 november 2008). 

Het plangebied maakt deel uit van de polder Koegras en ligt in peilgebied 2060-A. 
Binnen het peilgebied wordt een streefpeil gehanteerd van NAP- 0,5 meter. Indien door 
realisatie van de plannen een toename aan verharding plaatsvindt, zal neerslag 
versneld worden afgevoerd van het terrein. Zonder compenserende maatregelen zal de 
waterhuishoudkundige situatie hierdoor verslechteren. 
De toename van verhard oppervlakte binnen het huidige plan is zo'n 1339 m2. Dit is 
meer dan 800 m2, dit betekent dat voor dit plan compensatie benodigd is. 
Daamaast dienen de "standaard" wensen en eisen (Keur) van het HHNK te worden 
meegenomen in het ontwerp. Het definitieve ontwerp dient ter goedkeuring aan het 
HHNK te worden verzonden zodat er formeel getoetst kan worden of er voldoende 
rekening is gehouden met de wensen en eisen van het HHNK. 

Van de reactie van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier op het ontwerp 
van het pannenkoekenrestaurant is tevens een afschrift verstuurd aan de gemeente 
Den Helder (mevrouw I. Zwollo - De Wilt). 
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a^ Analyse 

Bij het huidige plan (toename van 1339m2 verhard oppervlak) moet 237 m2 

wateroppervlak uitgebreid moeten worden in het plangebied. Als dit niet mogelijk is in 
het plangebied dan zal er elders in het peilgebied 2060-A gecompenseerd moeten 
worden. Bij de huidige landschappelijke inpassing wordt het water ruimschoots 
gecompenseerd. 

5.3 Groen en milieu 

Binnen deze paragraaf wordt de natuur en het milieu binnen het plangebied en in 
de nabije omgeving ervan geanalyseerd. Hierbij is zowel gelet op de flora en de 
fauna als de mogelijke lucht- geluid en bodemverontreinigingen. 

Gebiedsbescherming voor natuur 

Natura 2000 gebied 
De Duinen Den Helder- Callantsoog zijn aangewezen als beschermd natuurmonument. 
Dit Beschermde Natuurmonument is echter komen te vervallen als gevolg van een 
aanwijzing als (Vogelrichtlijngebied)/ Natura 2000-gebied onder de 
Natuurbeschermingswet 1998. Afbeelding 5.2 geeft een weergave van het Natura 2000 
gebied Duinen Den Helder-Callantsoog (in ontwerp, d.d. oktober 2008). 

y.V, #v^*iV^ 

Afbeelding 5.2 Weergave Natura 2000 gebied rondom projectlocatie 

Ecologische Hoofdstructuur 
De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is een stelsel van samenhangende gebieden met 
bijzondere natuurwaarden die door ecologische verbindingszones met elkaar 
verbonden zijn. De natuurwaarden kunnen zowel natuurgebieden als agrarische 
gebieden zijn. De EHS is op provinciaal niveau vastgelegd in de Provinciale 
Ecologische Hoofdstructuur (PEHS)6. De Provincie Noord-Holland zorgt voor de 

6 Vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 2 november 2004 
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werving en inrichting van begrensde natuurgebieden en de realisatie van de 
verbindingszones. Stedelijke ontwikkeling is in principe niet toegestaan binnen de EHS. 

Afbeelding 5.3 geeft een weergave van de EHS random de projectlocatie. 

Afbeelding 5.3 Weergave EHS rondom projectlocatie 

Soortbescherminq 
Naast de gebiedsbescherming is de soortbescherming van belang. 
De soorten uit de 'Vogelrichtlijn' en 'Habitatrichtlijn' zijn in de Nederlandse wetgeving 
ge'i'mplementeerd door middel van de 'Flora- en faunawet'7. Op grand van de Flora- en 
faunawet gelden algemene verboden tot het verwijderen van groeiplaatsen van 
beschermde plantensoorten en het beschadigen of verstoren van voortplanting-, vaste 
rust- of verblijfplaatsen van beschermde diersoorten. Voor activiteiten, zoals 
woningbouw, die een bedreiging kunnen vormen voor deze beschermde soorten, dient 
ontheffing te worden aangevraagd indien de zwaarder beschermde soorten voorkomen. 

Het al dan niet voorkomen van een soort op een specifieke locatie hangt af van het feit 
of het betreffende gebied geschikt is als leefgebied voor een bepaalde soort. 

Bij de Provincie Noord-Holland, Natuurloket en dankzij veldonderzoek (ProCensus, 
2005, in opdracht van gemeente Den Helder) zijn waamemingen van (strikt) 
beschermde planten- en diersoorten bekend in en uit de directe omgeving. 

In de waterpartijen in het centrale deel van Mariendal komt waterdrieblad (tabel 2) voor. 
Daarbij wordt verwacht dat rugstreeppad voorkomt (bevestigd door ecologen van 
'Landschap Noord-Holland). Deze strikt beschermde soort is redelijk algemeen in het 
duingebied. Deze soort is echter tijdens veldbezoek in 2005 niet aangetroffen. Van de 
algemeen beschermde soorten zijn (sporen van) mollen, konijnen en vossen en gewone 

7 In werking getreden op 25 mel 1998 
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pad aangetroffen. Verder zijn enkele algemene beschermde vogelsoorten als merel, 
koolmees en spreeuw aangetroffen. 

Mariendal lijkt een geschikte leefomgeving te zijn voor de zandhagedis, welke net als de 
rugstreeppad een strikt beschermde soort is. Het voorkomen van de zandhagedis 
binnen het plangebied wordt echter op basis van recente tellingen, uitgevoerd door het 
Landschap Noord-Holland, uitgesloten. 

Zorgplicht 

Algemeen voorkomende soorten zijn niet ontheffingsplichtig mits de zorgplicht in acht 
wordt gehouden. Vanuit de zorgplicht die de flora- en faunawet oplegt, moeten de 
negatieve gevolgen van de uitvoering van de werkzaamheden zoveel mogelijk worden 
verzacht (mitigerende maatregelen). 
Over het algemeen gelden de volgende uitgangspunten: 

• Voor alle beschermde inheemse (ook de algemeen voorkomende) vogelsoorten 
geldt vanuit de Flora- en faunawet een verbod op handelingen die nesten of 
eieren beschadigen of verstoren. In de praktijk betekent dit dat storende 
werkzaamheden alleen buiten het broedseizoen8 uitgevoerd mogen worden. 
Handelingen die een vaste rust- of verblijfplaats van beschermde vogels 
verstoren zijn eveneens niet toegestaan. Nestlocaties van uilen, roofvogels en 
spechten worden gezien als jaarrond vaste verblijfplaats. Voor de verstoring 
van deze verblijfplaatsen en belangrijk leef- of foerageergebied is ook buiten 
het broedseizoen een ontheffing noodzakelijk. 

• Voor het uitvoeren van grondwerkzaamheden in relatie tot de grondgebonden 
zoogdieren wordt aanbevolen de grondwerkzaamheden uit te voeren in de 
nazomer, maar in ieder geval buiten de voortplantingstijd van grondgebonden 
zoogdieren (dus niet in de periode april t/m juli). Bij uitvoering moeten deze 
zich, zover redelijkerwijs mogelijk, kunnen verplaatsen buiten het bereik van de 
machine (dat betekent bij voorkeur de werkzaamheden vanaf een kant 
uitvoeren). 

• Met betrekking tot amfibieen is het aan te bevelen om het vergraven van de 
oevers en/of dempen van watergangen bij voorkeur te laten plaatsvinden 
wanneer de larven zijn volgroeid (augustus) en voordat de volwassen 
exemplaren zich ingraven voor de winterslaap (november). Bij activiteiten na 
zonsondergang moet rekening gehouden worden met de trek van onder andere 
padden en kikkers. 

• Wanneer de sloot zal worden vergraven, heeft dat (mogelijk een tijdelijke) 
verkleining van het leefgebied van verschillende soorten tot gevolg. Het is 
daarom van belang om werkzaamheden aan sloten te doen in de richting van 
een watergang die gehandhaafd blijft. Op deze manier kunnen aanwezige 
vissen en amfibieen ontsnappen naar een naastliggende watergang. 

8 In het kader van de Flora- en faunawet wordt voor het broedseizoen geen standaardperiode 
gehanteerd. Van belang is of een broedgeval verstoord wordt, ongeacht de datum. Doorgaans 
gaat het hierbij om de periode van 15 maart t/m 15 juli. 
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• In relatie tot vleermuizen moet voorafgaand aan de sloop van het gebouw van 
de kinderboerderij worden bekeken of het geen vaste rust- of verblijfplaats 
vormt voor vleermuizen. 
Nachtelijke werkzaamheden en het gebruik van verlichting daarbij dient zo veel 
mogelijk worden vermeden. 

&=r Analyse 

Het plangebied is niet gelegen binnen een Vogel- of Habitatrichtlijn (Natura 2000) 
gebied. Het plangebied is wel gesitueerd binnen de PEHS, maar vormt momenteel 
geen waardevol natuurgebied. Momenteel bevindt er zich binnen het plangebied een 
kinderboerderij, waarnaast een parkeerplaats en snackbar gelegen is. 
Wel zijn in de nabije omgeving van het plan waardevolle natuurgebieden aanwezig. 
Eind 2005 is het gebied 'Mariendal' uitgebreid met ruim 50 hectare struinnatuur. 
Bollengrond is hier omgezet in lage duintjes, duingraslanden en waterpartijen. Door de 
afmetingen van het gebied is het een van de grootste natuurontwikkelingsprojecten in 
Nederland. 
Nieuwe kenmerken van het gebied zijn de haye, dit is een sloot waaruit vroeger zand is 
gewonnen voor het opwerpen van de zanddijk; een stromende duinrel; een grote plas; 
jonge duintjes en een uitkijkpunt. Het terrein is in januari heel nat door de regenval en 
kwel uit de naastgelegen duinen. In de loop van de zomer daalt het waterpeil. 

Door de ontwikkeling van het pannenkoekenrestaurant (en de bestemmingswijziging) 
wordt er geen flora en (het leefgebied van) fauna aangetast of bedreigd. Aanvraag tot 
ontheffing op grond van de flora- en faunawet is niet nodig. 

Milieuaspecten 
Nationaal Milieubeleidsplan 
Op rijksniveau is het milieubeleid in het 'Nationaal Milieubeleidsplan 4' (NMP-4)9 

verwoord. Het NMP-4 heeft als lange termijnvisie een duurzaam milieubeleid en is 
onder meer gericht op de volgende onderwerpen: milieu en gezondheid, duurzaam 
gebruik van natuurlijke hulpbronnen, externe veiligheid, aantasting van leefomgeving en 
onbeheersbare risico's. 

Provincie Noord-Holland heeft uitwerking aan het nationale beleid gegeven en haar 
milieubeleid voor de provincie samen met de streekplannen, waterhuishoudingplan en 
verkeers- en vervoersplannen plan verwoord in het 'Provinciaal Milieubeleidsplan 2002-
2006 (PMP)". 

Duurzaamheid is de rode lijn door dit plan, terug te zien in drie strategische 
beleidslijnen: 

• duurzaam produceren en consumeren; 
• voorkomen van schade aan de menselijke gezondheid; 

9 Vastgesteld door het kabinet op 1 november 2002 
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• verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving; 

Het plan is geschreven met HART voor het milieu: Herkenbaar, Aansprekend, 
Realistisch en Toetsbaar. Het accent ligt op ambitieuze maar realistische doelstellingen 
en een afrekenbare uitvoering van dit beleid. 

In het milieuprogramma dat in 2004 is aangenomen, zijn vervolgens 5 prioriteiten 
benoemd: 

Bodemsanering 
Uitvoering baggerprogramma's 
Regie handhaving 
Duurzame energie 
Provinciale Ecologische Hoofdstructuur (PEHS) 

Het Milieubeleidsplan is onlangs geevalueerd en verlengd tot September 2008 

Bodem 
De zandlaag van duin- en strandafzettingen vormt een dun freatisch pakket met zoet 
grondwater boven een slechtdoorlatende laag van veen en klei (Hollandveen, Afzetting 
van Calais). Onder de slechtdoorlatende laag zit vermoedelijk vooral brak en zout 
grondwater een watervoerend pakket van fijne en grove zanden tot op ca 10 m -NAP 
(Afzetting van Calais). Daaronder zit een dunne veenlaag (Basisveen) en daaronder 
een zout watervoerend pakket van zand van ca 10 m dikte (formatie van Twente) met 
daaronder de Eemformatie. Grondwater in het freatisch pakket stroomt lateraal af naar 
de Noordzee en polders. 

Besluit Bodemkwaliteit 
Uitgangspunt is een gesloten grondbalans. Indien er grond afgevoerd dient te worden, 
moet dit worden bemonsterd en afgevoerd conform het Besluit Bodemkwaliteit. 

Tussen dhr. Van Tol en afdeling grondzaken van de gemeente is afgesproken dat bij 
oplevering van de grond een schone grond verklaring wordt geleverd door gemeente 
Den Helder, dhr. Van Tol hoeft zelf geen bodemonderzoek uit te voeren. 

Luchtkwaliteit 
Besluit luchtkwaliteit 
De Eerste Kamer heeft op 9 oktober 2007 het wetsvoorstel voor de wijziging van de 
'Wet milieubeheer' goedgekeurd (Stb. 2007, 414). Met name hoofdstuk 5 titel 2 uit 
genoemde wet is veranderd. Omdat titel 2 handelt over luchtkwaliteit staat de nieuwe 
titel 2 bekend als de Wet luchtkwaliteit'. Deze wet is op 15 november 2007 (Stb. 2007, 
434) in werking getreden en vervangt het 'Besluit luchtkwaliteit 2005'. De wet is een van 
de maatregelen die de overheid heeft getroffen om: 

• negatieve effecten op de volksgezondheid als gevolg van te hoge niveaus van 
luchtverontreiniging aan te pakken 

• mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkeling te creeren ondanks de 
overschrijdingen van de Europese grenswaarden voor luchtkwaliteit 
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De 'Wet luchtkwaliteit' voorziet onder meer in een gebiedgerichte aanpak van de 
luchtkwaliteit via het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). De 
programma-aanpak zorgt voor een flexibele koppeling tussen ruimtelijke activiteiten en 
milieugevolgen. Van bepaalde projecten met getalsmatige grenzen is vastgesteld dat 
deze 'niet in betekenende mate' (NIBM) bijdragen aan de luchtverontreiniging. Deze 
mogen zonder toetsing aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit uitgevoerd worden. 
Een project draagt 'niet in betekende mate' bij aan de luchtverontreiniging als de 1% 
grens niet wordt overschreden. De 1% grens is gedefinieerd als 1% van de 
grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie van fijn stof (PM10) of stikstofdioxide 
(N02). Dit komt overeen met 0,4 microgram/m3 voor zowel PM10 als N02. 

Momenteel wordt de luchtverontreiniging in Nederland gedomineerd door N02 

(stikstofdioxide) en PM10 (fijne stof). Voor N02 zijn gemeenten en provincies 
verantwoordelijk voor het opstellen van plannen voor het reduceren van de 
luchtverontreiniging. Voor PM10 hoeven gemeenten geen plannen te maken als de 
concentratieniveaus te hoog zijn. Hiervoor geldt dat het een taak van de rijksoverheid is 
om plannen te maken. De reden is dat een gericht lokale aanpak dikwijls niet mogelijk is 
of niet toereikend is, omdat de bronnen van zwevende deeltjes veelal onbekend zijn of 
diffuus van aard. 

Een belangrijke bron van luchtverontreinigende stoffen vormt het verkeer. Met name 
langs (snel-)wegen worden dan ook relatief hoge concentraties van 
luchtverontreinigende stoffen verwacht. De luchtkwaliteit is echter niet alleen afhankelijk 
van emissies door het verkeer, maar ook van de zogenaamde achtergrondconcentratie 
van de luchtverontreinigende stoffen. Deze achtergrondconcentratie verschilt sterk per 
regio. 

as Analyse 

Het milieu en natuurplanbureau publiceert kaarten waarop de luchtvervuilings-
problematiek inzichtelijk wordt. Op basis van de kaarten valt het onderzoeksgebied 
onder de gebieden waar de laagste concentraties fijn stof en de een na laagste 
concentraties stikstofdioxide voorkomen. Overschrijding van de 1% norm zal door de 
bouw van een restaurant niet overschreden worden, nader onderzoek is niet nodig. 

Akoestisch onderzoek 
Het Activiteitenbesluit Horeca (januari 2008) biedt bescherming tegen lawaai afkomstig 
van horeca-inrichtingen. Zowel bestaande als nieuwe horeca-inrichtingen moeten zich 
in beginsel houden aan de standaard geluidsnormen, zoals vermeld in onderstaande 
tabel. 
LAr.LT staat voor 'langtijdgemiddelde beoordelingsniveau' en betekent het gemiddelde 
geproduceerde geluid gemeten over een langere periode. LAmax is het maximaal 
toegestane geluidsniveau in die periode. Al het geluid dat veroorzaakt wordt door de in 
de inrichting aanwezige installaties en toestellen en de werkzaamheden die in de 
inrichting worden verricht, vallen in beginsel onder de geluidnormen. Ook het laden en 
lossen van vrachtwagens ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de 
inrichting vallen hieronder. Met 'aanpandige gebouwen' worden gebouwen bedoeld die 
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via de constructie aan de horecagelegenheid zijn verbonden, waardoor 
geluidsoverdracht kan plaatsvinden. 

LAr.LT op de gevel 
van gevoelige 
gebouwen 
LAr.LT in in- en aan-
pandige gevoelige 
gebouwen 
LAmax op de gevel 
van gevoelige 
gebouwen 
LAmax in in- en 
Aan-pandige 
gevoelige gebouwen 

07:00-19:00 

50 dB(A) 

35 dB(A) 

70 dB(A) 

55 dB(A) 

19:00-23:00 

45 dB(A) 

30 dB(A) 

65 dB(A) 

50 dB(A) 

23:00-07:00 uur 

40 dB(A) 

25 dB(A) 

60 dB(A) 

45 dB(A) 

or Analyse 

Het pannenkoekenhuis dient te voldoen aan de normen uit het Activiteiten besluit. 

Momenteel heeft gemeente Den Helder een Nota Geluidbeleid in ontwikkeling. De 
mogelijkheid bestaat dat, in het kader van de gemeentelijke ambities, aan het 
pannenkoekenrestaurant aanvullende maatwerkvoorschriften kunnen worden opgelegd 
(vanwege de ligging in nabij natuurgebied de Donkere Duinen). 

Akoestisch onderzoek, behorende bij het Bestemmingsplan Duinzoom Noord 2001 
(vastgesteld d.d.14 februari 2002): 

Op grond van artikel 76, lid 1 van de Wet geluidhinder dient bij de voorbereiding van de 
vaststelling of herziening van een bestemmingsplan een akoestisch onderzoek te 
worden ingesteld naar de geluidbelasting die door woningen binnen de zone, alsmede 
door andere geluidgevoelige gebouwen, wordt ondervonden zonder de invloed van 
maatregelen die de geluidoverdracht beperken. (Het onderzoek kan zich beperken tot 
wegverkeerslawaai). 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/geluidgevoelige gebouwen aanwezig zijn (bestaande situatie). Dit houdt in 
dat bij zogenaamde 'conserverende bestemmingsplannen' geen toetsing aan de 
grenswaarden 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 uitbreidingen aan bestaande geluidgevoelige bestemmingen niet als nieuwe 
situaties worden beschouwd. 

Conclusie: voor bestaande situaties (zo genaamde 'conserverende 
bestemmingsplannen') behoeft geen toetsing aan de grenswaarden plaats te vinden en 
is derhalve geen akoestisch onderzoek noodzakelijk. 
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Voor eventuele geprojecteerde nieuwbouw van woningen of geluidgevoelige 
bestemmingen dient dat wel te gebeuren voor zover de gevoelige nieuwbouw binnen de 
zones van wegen ligt. Ook wanneer gevoelige nieuwbouw met een 
vrijstellingsprocedure aan het plan wordt toegevoegd. 

&r Analyse 

Een restaurant is geen geluidgevoelige bestemming en hoeft niet getoetst te worden 
aan de normen Wet geluidhinder voor geluidbelasting op de gevel vanwege omliggende 
wegen. Om die reden is een akoestisch onderzoek voor inpassing van het restaurant in 
het plan niet nodig. 

Externe veiligheid 
Het Besluit externe veiligheid legt veiligheidsnormen op aan overheden die besluiten 
nemen over bedrijven die een risico vormen voor personen. Het besluit wil risico 
middels vergunningen en vooraf toetsing of er bijvoorbeeld geen woningen gebouwd 
worden naast bedrijven met gevaarlijke stoffen en/of opslag. Het besluit verplicht 
gemeenten en provincies wettelijk vanaf de inwerkingtreding van het besluit bij het 
verlenen van milieuvergunningen en het maken van bestemmingsplannen met externe 
veiligheid rekening te houden. Dit betekent bijvoorbeeld dat woningen op een bepaalde 
afstand moeten staan van een bedrijf dat werkt met gevaarlijke stoffen. 

Risicoatlassen 
Om de transporten van gevaarlijke stoffen over wegen en binnenwateren in Nederland 
in beeld te brengen, heeft het Ministerie van Verkeer en Waterstaat zogenoemde 
risicoatlassen uitgebracht. De risicoatlassen 'wegvervoer', 'hoofdvaarwegen' en 'spoor' 
brengen de risico's in kaart op het gebied van externe veiligheid. Dat is de veiligheid 
van de mensen die wonen en werken langs de wegen en vaarwegen. De atlassen 
maken duidelijk waar maatregelen moeten worden genomen en waar ruimtelijke 
beperkingen langs de wegen en op de oevers langs vaarwegen moeten worden 
overwogen. De risicoatlassen brengen de risico's in beeld uitgedrukt in kansen dat er 
slachtoffers vallen bij calamiteiten met het vervoer van gevaarlijke stoffen over het 
spoor. De atlassen zijn vooral strategisch bedoeld. Zo kan het ministerie er toekomstig 
externe veiligheidsbeleid op baseren. De risicoatlassen vinden hun uitwerking in 
provinciale risicokaarten. 

Voor de risicokaart van Provincie Noord-Holland zijn er gegevens geTnventariseerd van 
risicoveroorzakende activiteiten die de Provincie Noord-Holland op relatief eenvoudige 
wijze kan verzamelen. Op de risicokaart10 zijn gegevens opgenomen van bedrijven die 
gevaarlijke stoffen produceren, gebruiken of opslaan en waarvoor de provincie bevoegd 
gezag is in het kader van de Wet milieubeheer (Wm). Daarnaast zijn adressen 
opgenomen van LPG tankstations in de Provincie Noord-Holland, overgenomen uit 
openbare bronnen of reeds bestaande inventarisaties. Ook staat er op deze risicokaart 

10 Voor het raadplegen van de risicokaart is gebruik gemaakt van de website van de Provincie Noord-Holland, www.noord-

holland.nl/thema/milieu/Veiligheid/Risicokaart/index.asp. 
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een overzicht van het vervoer van gevaarlijke stoffen door Noord-Holland over de rijks-
en provinciale wegen, over het spoor en over het Noordhollandsch Kanaal. Daamaast 
wordt ook een overzicht gegeven van het transport van gas door hoofdtransport en 
regionale transportleidingen en een overzicht van LPG tankstations in Noord-Holland. 

Op de risicokaart worden naast risicobronnen, ook kwetsbare objecten weergegeven. 
De op de risicokaart getoonde kwetsbare objecten zijn gebouwen waarin zich veel 
mensen kunnen bevinden en gebouwen waar niet-zelfredzame mensen aanwezig zijn 
(zieken, bejaarden, kinderen). 

Kwetsbare objecten 

Woningen 

Ziekenhuizen, bejaarden- en verpleeghuizen 
e.d. 
Scholen en dagopvang minderjarigen 

Kantoorgebouwen en hotels ( > 1500 m2 ) 

Winkelcentra ( > 1000 m2 > 5 winkels ) 

Winkel met supermarkt ( > 2000 m2 ) 

Kampeer- en verblijfsrecreatieterrein ( > 50 
pers.) 

Andere gebouwen met veel personen 

Beperkt kwetsbare objecten 

Verspreid liggende woningen (2/ha) 

Dienst- en bedrijfswoningen 

Kantoorgebouwen ( < 1500 m2 ) 

Hotels en restaurants ( < 1500 m2 ) 

Winkels 

Sport-, kampeer- en recreatieterreinen 

(<50 personen) 

Bedrijfsgebouwen 

Equivalente objecten 

Objecten met hoge infrastructurele waarde 
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Afbeelding 5.4 Uitsnede risicokaart Noord-Holland rondom projectlocatie 
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&s Analyse 

Het plangebied ligt niet nabij een risico-object of in een zonering daarvan. 

De spoorlijn Den Helder - Alkmaar ligt op een afstand van meer dan 250 meter. De 100-
meter contour die naast het spoor vrijgehouden moet worden wordt gerespecteerd. 
Deze contour ligt buiten het plangebied. 

Het plangebied bevindt zich wel in een gebied met een overstromingsrisico (blauw 
gestreept gearceerd) 

De op de risicokaart getoonde kwetsbare objecten (groene symbolen) random het 
plangebied betreft het Partycentrum Duinoord en Camping de Donkere Duinen. 

Hindercirkels 

In Nederland wordt gewerkt met de richtlijnen zoals deze zijn opgenomen in de 
publicatie 'Bedrijven en milieuzonering' in het gebruik ook wel bekend als "het Groene 
Boekje". In deze publicatie wordt aangegeven met welke hindercirkel rekening moet 
worden gehouden ten opzichte van een gevoelige functie (meestal wonen). 
De richtlijn schrijft tevens voor of er afgeweken kan worden van de in het boek 
aangegeven afstand. In een situatie waar het achtergrondlawaai al hoog is, wordt vaak 
meer lawaai toegestaan dan in situaties waar het achtergrondgeluid laag is. 

De verschillende functies met een mogelijke hindercirkel zijn aangegeven in de tabel. 
De bedrijfsmatige en maatschappelijke activiteiten zijn samengevat met hun SBI-code. 
(De SBI-code is een standaardbedrijfsindeling van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek). 
Daarbij is aangegeven wat ingevolge 'Bedrijven en milieuzonering' de grootste afstand 
is, en aan welk hinderaspect dit is gerelateerd. Tevens is de gecorrigeerde afstand 
aangegeven. 

SBI-
Code 

553 

Omschrijving 

Snackbar De Donkere 
Duinen 

Afstanden in meters 
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&s Analyse 

In de omgeving van de projectlocatie zijn nog een aantal bedrijven actief die eventueel 
van invloed kunnen zijn. De hindercirkel random snackbar De Donkere Duinen reikt 
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echter niet tot aan de locatie van het geplande pannenkoekenrestaurant en vormt geen 
belemmering voor de ontwikkeling van een pannenkoekenrestaurant. 

Het pannenkoekenhuis zal eenzelfde hindercirkel als de snackbar hebben. Deze cirkel 
reikt niet tot aan een gevoelige bestemming. 
Bovendien worden de keuken van het pannenkoekenrestaurant en alle sanitaire 
voorzieningen voorzien van deugdelijke mechanische ventilatievoorzieningen om onder 
andere geuroverlast veroorzaakt door het pannenkoekenhuis te beperken. Middels 
dakdoorvoeren of een heuse schoorsteen zal de afvoer bovendaks op de buitenlucht 
afvoeren. 
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5.4 Grijs 

In deze laatste paragraaf wordt de laatste kleur behandeld, grijs. Hierbij wordt 
zowel de bovengrondse als de ondergrondse infrastructuur geanalyseerd 
alsmede civieltechnische aspecten. 

Verkeersaspecten 

De Jan Verfailleweg vormt de ontsluitingsweg van en naar het projectgebied toe. 
In de bouwfase zal er een (tijdelijke) toename zijn van de hoeveelheid vrachtverkeer dat 
gebruikt maakt van de toegangsweg naar het projectgebied. 

Het uitgangspunt voor de bepaling van het aantal parkeerplaatsen dat nodig is voor de 
realisatie van het restaurant is in dit geval de bouwverordening, omdat er geen 
parkeernormen in het bestemmingsplan zijn opgenomen. Dat houdt in dat aan de hand 
van de vastgestelde Nota "Bouwen en Parkeren" (2007) de parkeervraag wordt 
berekend. In deze nota is de parkeervraag van een voorziening gekoppeld aan de 
ligging in de gemeente. Daarbij worden 3 verschillende gebieden genoemd: 
- centrum 
- schil/overloopgebied 
- rest bebouwde kom. 
Het voorgenomen pannenkoekenrestaurant ligt binnen het gebied 'rest bebouwde kom'. 
In gebied 'rest bebouwde kom' wordt voor de functie restaurant een parkeernorm van 
13 per 100m2 BVO gesteld. 

Het uitgangspunt voor het parkeren bij het pannenkoekenhuis is dat het parkeren op 
eigen terrein wordt opgevangen. Gezien de omvang van de beschikbare ruimte en de 
gestelde randvoorwaarden kan niet aan dit uitgangspunt worden voidaan. Er zal 
daarom moeten worden geparkeerd op het openbare parkeerterrein, dat op een afstand 
van minder dan 100 meter ligt. 
Dit kan alleen op de voorwaarde dat: 

op het parkeerterrein hiervoor de nodige ruimte beschikbaar is en 
het college van Burgemeester en Wethouders hiervoor vrijstelling verlenen. 

Uit berekeningen is gebleken dat er theoretisch gezien parkeerruimte op het terrein 
beschikbaar is om aan de gestelde norm te kunnen voldoen. Daarmee wordt aan de 
eerste voorwaarde voidaan. Daarnaast wordt een verzoek voor vrijstelling van het 
parkeren op eigen terrein ingediend bij het college. De verwachting is dat deze 
vrijstelling wordt verleend (Randvoorwaarden & Kwaliteitseisen, Den Helder 2007). 

De routes van het bevoorradingsverkeer van en naar het restaurant zal de bestaande 
langzaamverkeer route passeren. De gemeente geeft aan dat dit geen probleem hoeft 
te zijn vanwege de lage frequentie (Martijn Dijkstra). 

Straalverbindinqen, leidingen en kabels 
Ten aanzien van kabels en leidingen is een KLIC melding uitgevoerd (meldingnummer 
08G203220). Ter plaatse van het voorgenomen pannenkoekenrestaurant zijn geen 
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kabels of leidingen aanwezig. Direct langs de Jan Verfailleweg lopen wel kabels en 
leidingen (laagspanning). 

Ter plaatse van het voorgenomen pannenkoekenrestaurant ligt wel een 
hemelwaterafvoer (0 P200) richting de greppel gelegen tussen de 
parkeervoorzieningen en de locatie waar het pannenkoekenrestaurant gepland is. 
Advies van de gemeente (Dhr. B. van Willik) is om deze leiding en bijbehorende 
inspectieput een aantal meter te verplaatsen. 

Energie 
Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Den Helder heeft 
besloten een lokaal klimaatbeleid volgens het BANS ll-klimaatbeleleid 2009-2011 op te 
stellen als doorvertaling van het rijks- en provinciale beleid, in de vorm van een 
Beleidsnota en uitvoeringsprogramma Duurzaam Den Helder. 
De beleidsnota geeft praktische doelstellingen waarmee bestaande bebouwing en 
nieuwbouw energievriendelijker kunnen worden. 
De energieprestatiecoefficient (EPC), opgenomen in het Bouwbesluit, van het te 
bouwen pannenkoekenrestaurant zal voldoen aan de wettelijke verplichting van 2.0. 

Zoals op de bouwaanvraagtekening 1300-02 vermeld, wordt vooralsnog uitgegaan van 
een Re waarde van >3,5 voor de buitengevels en een Re waarde > 4,0 voor de daken. 

In combinatie met een goed ventilatiesysteem (al dan niet voorzien van een WTW 
systeem), een vloer, dak en gevels met veel thermische buffer, goede orientatie op de 
zon (goede maar niet teveel zoninstraling, hoge ruimte met veel volume, ergo geen 
airco nodig, niet teveel openingen op het noorden) eventueel uit te breiden met 
geavanceerde energiesystemen zoals warmtepompen en lage temperatuurstook, is het 
mogelijk ruimschoots aan de modernste isolatie-eisen te voldoen, en uiteraard daarmee 
voldoen aan de EPC-eis zoals gesteld in het bouwbesluit. 

Het ontwerp zal voor de bouwaanvraag fase II uitgebreid worden met een EPC-
rapportage, nog te vervaardigen door een nader te bepalen bouwfysisch adviseur. 

Civieltechnische vraaqstukken 
Ter plaatse van het projectgebied is momenteel geen restaurant of andere bebouwing 
aanwezig. De heer van Tol is verantwoordelijk voor het regelen van civieltechnische 
vraagstukken, zoals het aansluiten van het pannenkoekenrestaurant op de riolering en 
het kabels en leidingen netwerk. 
De heer van Tol zal zorg dragen voor tijdig overleg met de kabel- en 
leidingenbeheerders en garant staan voor goede aansluitingen. 

•&/" Analyse 

De voorgenomen planontwikkeling houdt rekening met de ondergrondse en 
bovengrondse infrastructuur. Er zijn geen belemmeringen geconstateerd. 
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Economische uitvoerbaarheid 

De economische uitvoerbaarheid voor het realiseren van een pannenkoekenrestaurant, 
komt volledig voor kosten en risico van de heer F. van Tol. Op grand van een 
opgestelde exploitatiebegroting kan de financiele uitvoerbaarheid van het plan in 
voldoende mate gewaarborgd worden. 
De gronden worden eigendom van de heer F. van Tol. Zodra de vrijstelling, de 
aanlegvergunning en de bouwvergunning zijn verkregen zal de heer van Tol zorg 
dragen voor de ontwikkeling en realisatie van de benodigde voorzieningen. 
Uitgangspunt is dat de gemeente en de heer van Tol een verhaalsovereenkomst voor 
planschadevergoeding aangaan. Hiermee is de economische uitvoerbaarheid op dit 
punt afdoende gewaarborgd. Om inzicht te krijgen in de reikwijdte van de 
verhaalsovereenkomst kan het voor de heer van Tol wenselijk zijn om een risicoanalyse 
te laten opstellen naar eventuele planschade. 
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Conclusies 

Op basis van net vorenstaande kunnen de volgende conclusies getrokken worden. 

• Het plan is strijdig met het vigerende bestemmingsplan. 
• Het ingediende plan is stedenbouwkundig goed inpasbaar en in 

overeenstemming met vigerend beleid op Rijks-, provinciaal en gemeentelijk 
niveau. 

• Het gebouw voldoet aan de normen van het bouwbesluit. 
• Er is geen indicatie dat er binnen het plangebied sprake is van aardkundige of 

archeologische waarden. Het bouwplan respecteert de bestaande 
cultuurhistorische waarden en houdt deze in stand. Ook bestaande (historische) 
structuren worden niet aangetast of verstoord. Bovendien heeft het gebouw een 
silhouet die passend is in de omgeving en in het cultuurhistorisch landschap. 

• De voorgenomen planontwikkeling houdt rekening met de eisen en wensen 
vanuit het waterbeleid van het HHNK. Door het ontstaan van extra verhard 
oppervlak (verharding + bebouwing) dient er wateroppervlak te worden 
gecompenseerd. Dit is opgenomen in het stedenbouwkundig ontwerp. 

• Het plangebied is niet gelegen binnen een Vogel- of Habitatrichtlijn (Natura 
2000) gebied. Het plangebied is wel gesitueerd binnen de PEHS, maar vormt 
momenteel geen waardevol natuurgebied. Momenteel bevindt er zich binnen 
het plangebied een kinderboerderij, waamaast een parkeerplaats en snackbar 
gelegen is. Wel zijn in de nabije omgeving van het plan waardevolle 
natuurgebieden aanwezig. Flora en (het leefgebied van) fauna worden derhalve 
als gevolg van de bestemmingswijziging niet aangetast, bedreigd of verwijderd. 
Ten behoeve van de zorgplicht (Flora- en faunawet) worden de 
werkzaamheden uitgevoerd aan de hand van genoemde uitgangspunten. Op 
deze manier wordt bescherming van de soorten gewaarborgd. 

• Tussen dhr. Van Tol en gemeente Den Helder is afgesproken dat bij de 
oplevering van de gronden een schone grond verklaring wordt geleverd. 

• Op basis van de luchtverontreinigingsproblematiekkaarten van 2007 valt het 
plangebied onder de gebieden waar de een na laagste concentraties fijn stof en 
de twee na laagste concentraties stikstofdioxide voorkomen. De 1% norm zal 
door de bouw van het restaurant niet overschreden worden, nader onderzoek is 
niet noodzakelijk. 

• De bijlage (akoestisch onderzoek) van het Bestemmingsplan Duinzoom Noord 
(2001) geeft aan dat akoestisch onderzoek niet benodigd is. 

• Het plangebied ligt niet nabij een risico-object of zonering daarvan. Wel ligt het 
plangebied in een gebied met een overstromingsrisico. 

• De hindercirkel random snackbar "De Donkere Duinen" reikt niet tot aan het 
plangebied. Geuroverlast vanuit het geplande pannenkoekenrestaurant wordt 
door technische aanpassingen beperkt. 

• De voorgenomen planontwikkeling houdt rekening met de ondergrondse en 
bovengrondse infrastructuur. Er zijn geen belemmeringen geconstateerd. 
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