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1. Bestemmingsplan Oud Den Helder 2012  

 

1.1 Algemeen  

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

zorgen dat bestemmingsplannen niet verouderen. De plan inhoud moet namelijk overeenkomen met 

de feitelijke of gewenste situatie ter plaatse. De nu geldende bestemmingsplannen dateert uit 1974 en 

1996.  

 

Dit bestemmingsplan, Oud Den Helder 2012, heeft een conserverend karakter waarbij, uitgaande van 

de bestaande situatie (bebouwing en gebruik), een actualisatie van het vigerende planologische 

regime plaatsvindt. Het bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding, regels en een toelichting. Op de 

verbeelding zijn de onderscheiden bestemmingen door middel van kleuren en tekens aangegeven. De 

verbeelding en de planregels vormen samen het juridische toetsingskader voor ruimtelijke en 

functionele ontwikkelingen in het plangebied. De toelichting is (met name) bedoeld om het plan te 

verduidelijken.    

 

Het plangebied wordt begrensd door de Zeepromenade in het noorden, de Prins Willem 

Alexandersingel in het oosten en zuiden en de Abel Tasmanstraat en de Coenraad Botstraat in het 

westen.   

 

Afbeelding 1: Plangebied Oud Den Helder 
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1.2 Oud Den Helder 

Helder Buyrt 

De stadswijk Oud Den Helder is de plek waar de verstedelijking van Den Helder is begonnen, 

gegroeid uit de 16e eeuwse vissersnederzetting Helder Buyrt. Hier is echter weinig meer van over 

doordat het oude Helder op last van de Duitse bezetter in 1944 bijna geheel is afgebroken, evenals de 

bebouwing langs de Zeedijk, opdat de Wehrmacht ruim schootsveld zou hebben bij een geallieerde 

landing. 

 

Na de oorlog richtte de plannen van Wieger Bruin zich op de wederopbouw van woningen voor de 

weggetrokken bewoners. De toekomstige uitbreiding van de stad was nog onzeker. Dat veranderde 

toen in 1947 werd besloten dat Den Helder wederom de thuishaven van de Marine zou worden. 

Uitgangspunt voor de plannen toen een groei van de bevolking tot 55.000 inwoners. De inspanningen 

in de eerste jaren na de oorlog waren echter geheel gericht op de herbouw van het oude Helder.  

 

Nieuwe Oud Den Helder 

Het nieuwe Oud Den Helder is ontworpen als een dorp binnen de bestaande stad wat aansluit bij de 

min of meer geïsoleerde ligging ervan. In het huidige stratenpatroon van Oud Den Helder is vrijwel 

niets terug te vinden van de vooroorlogse structuur. Alleen de Prins Willem Alexandersingel dateert 

nog van voor de Tweede Wereldoorlog. De singel is in 1921 gerealiseerd. Van de oorspronkelijke 

bebouwing van Oud Den Helder is in de oorlog alleen het pand aan de Van Heemskerckstraat 1 

behouden gebleven. Dit pand uit 1911 is gebouwd in opdracht van het ministerie van Oorlog als 

kledingmagazijn.  

 

In de eerste schetsen van het na-oorlogse Oud Den Helder was het de bedoeling om winkels en een 

kerk te realiseren langs de Willem Barentszstraat. Dit is echter nooit gerealiseerd. Om te kunnen 

voldoen aan de wensen van de rijksoverheid om in dit gebied meer woningen te realiseren, werden in 

1954 aan de zuidzijde van de Willem Barentszstraat gestapelde woningen in drie lagen op een 

onderhuis gebouwd.    

 

Jaren ‘70 

Vanaf de jaren ’70 zijn in alle complexen woningverbeteringen doorgevoerd, waarbij er nauwelijks is 

gesloopt en Oud Den Helder grotendeels gelijk is gebleven. Door de latere verhoging van de 

zeewering tot Deltahoogte is alleen een rij woningen in het meest westelijke hofje aan de Theodorus 

Rijkerstraat verdwenen. De laatste nieuwbouw in de wijk stamt uit 1991, bestaande uit acht 

appartementen aan de Cornelis Houtmanstraat. 
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Afbeelding 2: Oud Den Helder 

 

 

Stedenbouwkundige opzet 

Oud Den Helder heeft een monumentale stedenbouwkundige opzet met de Willem Barentzstraat als 

centrale as gericht op het Helden der Zeeplein. Deze straat deelt de wijk in tweeën, waarbij de 

bebouwingsoriëntatie in het zuidelijke deel loodrecht staat op de W. Barentzstraat. Het noordelijke 

gebied is meer gesitueerd rondom een open middengebied met daarin een aantal wijkvoorzieningen. 

De wijk bestaat voornamelijk uit bouwblokken waarbij de twee korte zijden steeds zijn open gelaten. 

De woningen in Oud Den Helder zijn uitgevoerd in twee bouwlagen gemetseld in rode baksteen met 

zadeldak parallel aan de bebouwingsoriëntatie. Als dakbedekking is de bekende oranjerode dakpan 

gebruikt en in enkele gevallen echter donkergrijze of bruine dakpannen. 

 

Uitzonderingen op de standaard twee lagen met kap zijn de nieuwe rij woningen en hofjes aan Th. 

Rijkerstraat en de woningen aan oostzijde J. van Heemskerckstraat (één laag met kap), de flats aan 

W. Barentzstraat en het complex aan W.C. Schoutenstraat (vier lagen met kap) en tenslotte enkele 

woningen aan de P.W.A. Singel bestaande uit twee lagen zonder kap. Bij de vooroorlogse woningen 

aan de J. van Heemskerckstraat is extra woonruimte gecreëerd door het voorgevelvlak omhoog te 

trekken naar de eerste verdieping en opbouw van een veelvoud van dakkapellen aan de achterzijde. 

 

De gehele wijk straalt in de vormgeving van de woningen een bepaalde soberheid uit die kenmerkend 

is voor de woningbouw uit de jaren ’50. Daarentegen zijn er op enkele plekken ook aardige details 

toegevoegd binnen de bouwblokken, bijvoorbeeld op de scheiding van privé naar openbaar gebied. 

De oudere bebouwing langs de P.W.A. Singel vormt een uitzondering op de algemene soberheid. De 
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woningen hebben veelal erkers en verspringingen binnen het gevelvlak, waarbij de hoekwoningen 

veelal een bijzondere architectonische vormgeving hebben gekregen. 

1.3 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  

In de keuze van het te voeren ruimtelijk beleid is een gemeente in principe vrij. De wetgeving gaat er 

echter wel van uit dat er rekening gehouden wordt met het door hogere overheden uitgestippelde 

beleid. Om deze reden wordt in dit hoofdstuk nader ingegaan op het voor het plangebied relevante 

rijksbeleid, provinciale beleid en gemeentelijke beleid.  

2.1 Rijksbeleid 

 
Ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte  (2011) 

Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig  

 

De ontwerp structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geeft een nieuw, integraal kader voor het 

ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid op rijksniveau en is de ‘kapstok’ voor bestaand en nieuw rijksbeleid met 

ruimtelijke consequenties. Voor een aanpak die Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en 

veilig maakt, moet het roer in het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid om. Dit betekent minder nationale 

belangen en eenvoudigere regelgeving. De gemeente is de overheid die het dichtst bij de burger staat 

en zorg draagt voor een veilige en leefbare woon- en werkomgeving. In het ruimtelijk domein gaat het 

om de ruimtelijke ontwikkeling van stad en platteland in brede zin, waarbij onder meer belangen ten 

aanzien van mobiliteit, milieu, natuur, water, economie en wonen worden afgewogen. De definitieve 

SVIR vervangt verschillende documenten, waaronder de Nota Ruimte. Daarmee is de SVIR het kader 

voor gebiedsgerichte uitwerkingen van rijksbeleid met ruimtelijke consequenties. De ontwerpvisie 

levert geen belemmeringen op voor dit bestemmingsplan.   

 
Nota Ruimte (2006) 

Ruimte voor ontwikkeling 

 

De Nota Ruimte bevat de visie van het kabinet op de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland en de 

belangrijkste bijbehorende doelstellingen. In de Nota worden de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid 

aangegeven voor de periode tot 2020. Het hoofddoel van de Nota is: ‘Ruimte te scheppen voor de 

verschillende ruimtevragende functies op het beperkte oppervlakte dat ons in Nederland ter 

beschikking staat’. De nota kent daarnaast vier specifieke doelen: 

� Versterken van de internationale concurrentiepositie van Nederland (wegnemen ruimtelijke 

knelpunten); 

� Krachtige steden en een vitaal platteland (bevordering leefbaarheid en economische vitaliteit 

in stad en land); 

� Borging en ontwikkeling van belangrijke (inter)nationale ruimtelijke waarden (behouden en 

versterken natuurlijke, landschappelijke en culturele waarden); 

� Borging van veiligheid (voorkoming van rampen). 
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Ruimteverdeling 

Hoe de ruimteverdeling uiteindelijk precies wordt ingevuld, laat het Rijk over aan de provincie en de 

(samenwerkende) gemeenten. Sinds de komst van de Nota Ruimte zijn provincie en gemeenten baas 

in eigen achtertuin. Dit komt voort uit het motto van het kabinet: “Decentraal waar het kan, centraal 

waar het moet”. Zolang maar binnen iedere gemeente voldoende ruimte wordt geboden om te 

voorzien in de natuurlijke bevolkingsaanwas en de lokaal georiënteerde bedrijvigheid, is het de 

verantwoordelijkheid van provincies en (samenwerkende) gemeenten om het ruimtelijke beleid uit te 

werken. Het plangebied betreft een bestaand bebouwd gebied, waarbinnen de ruimteverdeling reeds 

heeft plaatsgevonden. De ontwikkelingen zullen zich beperken tot aan-, uit en bijgebouwen. Nieuwe 

grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen worden niet mogelijk gemaakt. 

 

AMvB Ruimte  

Met de AMvB Ruimte wordt het nationale belang geborgd. De onderwerpen van de voormalige 

Planologische Kern Beslissingen worden in de AMvB Ruimte verwerkt. Het betreft vooral onderwerpen 

op het gebied van zuinig ruimtegebruik, bescherming van kwetsbare gebieden en wateroverlast. 

Concrete voorbeelden van onderwerpen uit de AMvB ruimte zijn de Waddenzee en de Ecologische 

Hoofdstructuur (EHS). De minister geeft in de AMvB Ruimte directe regels voor bestemmingsplannen 

en indirecte regels wanneer een nadere uitwerking of detaillering in provinciale verordeningen nodig 

is. In de provinciale verordeningen worden dan weer regels gegeven voor de inhoud van 

bestemmingsplannen. Het is nog onduidelijk wanneer de AMvB Ruimte in werking zal treden.  
 

In hoofdstuk 3 ‘Omgevingsaspecten’ zijn de doorwerkende ruimtelijke belangen (zoals nu bekend) 

binnen het plangebied afgewogen.  

   

Nota Belvedère  

In de Nota Belvedère (juli 1999) geeft het Rijk te kennen dat de cultuurhistorische identiteit van 

gebieden sterker richtinggevend moet worden voor de ruimtelijke inrichting. Het rijk streeft naar 

ontwikkelingsgericht inzetten van de bestaande cultuurhistorische kwaliteiten, waarbij vervlechting van 

cultuurhistorie in het ruimtelijke ordeningsbeleid uitgangspunt vormt. In de ruimtelijke inrichting dienen 

de cultuurhistorische waarden niet alleen herkenbaar te blijven, maar ook te worden verstrekt. De 

doelstellingen zijn: 

• Het erkennen en herkenbaar houden van cultuurhistorische identiteit; 

• Het versterken en benutten van de kwaliteit van cultuurhistorisch waardevolle gebieden;  

• Het scheppen van voorwaarden voor initiatieven van derden; 

• Het verspreiden van kennis, het toegankelijk maken en stimuleren van inspiratie voor 

inrichting en ontwerp; 

• Het verbeteren van de samenwerking tussen overheden en derden; 

• het beter gebruik maken van bestaand instrumentarium. 
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2.2 Provinciaal beleid 

Structuurvisie Noord-Holland 2040 

Kwaliteit door veelzijdigheid  

 

In de Structuurvisie Noord-Holland 2040 geeft de provincie aan welke provinciale belangen een rol 

spelen bij de ruimtelijke ordening in Noord-Holland. Daarmee is het een leidraad voor de manier 

waarop de ruimte in Noord-Holland de komende dertig jaar zou moeten worden ontwikkeld. In het 

bijbehorende uitvoeringsprogramma is dit uitgewerkt in concrete activiteiten om de visie te realiseren 

en via de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie is de doorwerking naar gemeentelijke 

bestemmingsplannen geregeld. Om de visie van Noord-Holland te kunnen waarmaken is de 

structuurvisie opgebouwd uit diverse hoofd- en subthema’s met daaronder een aantal concrete 

projecten als uitvoeringsprogramma:  

1. Klimaatbestendigheid: 

� Voldoende bescherming tegen overstroming en wateroverlast 

� Voldoende schoon grond-, drink- en oppervlaktewater 

� Voldoende ruimte voor het opwekken van duurzame energie 

2. Ruimtelijke kwaliteit: 

� Behoud en ontwikkeling Noord-Hollandse cultuurlandschappen 

� Behoud en ontwikkeling natuurgebieden 

� Behoud en ontwikkeling van groen om de stad 

3. Duurzaam ruimtegebruik: 

� Milieukwaliteit 

� Voldoende en gedifferentieerde ruimte voor economische activiteiten 

� Behoud en ontwikkeling van verkeer- en vervoersnetwerken 

� Voldoende en op de behoefte aansluitende huisvesting 

� Voldoende en gedifferentieerde ruimte voor landbouw en visserij 

� Voldoende en gedifferentieerde ruimte voor recreatie en toerisme 

 

Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie 

In de provinciale verordening wordt onderscheid gemaakt tussen:  

� Binnen bestaand bebouwd gebied  

� Buiten bestaand bebouwd gebied  

 

Het plangebied is grotendeels gelegen binnen bestaand bebouwd gebied (kaart 3). De verordening 

geeft aan dat gemeenten bij de ruimtelijke invulling van gebieden binnen bestaand bebouwd gebied 

een grote mate van beleidsvrijheid hebben. Zoals al eerder aangegeven heeft de ruimteverdeling 

binnen het plangebied reeds plaatsgevonden en maakt het bestemmingsplan geen nieuwe ruimtelijke 

ontwikkelingen mogelijk.  
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Afbeelding 3: Roze gedeelte geeft het Bestaand Bebouwd Gebied (BBG) volgens de provinciale verordening weer 

 

 

 

Leidraad Landschap en Cultuurhistorie 

 

De Leidraad Landschap en Cultuur is evenals de provinciale verordening en de structuurvisie op 21 

juni 2010 vastgesteld. Deze Leidraad geeft aan welke kernkwaliteiten van landschap en cultuurhistorie 

van provinciaal belang zijn. Provinciale Staten willen dat deze kwaliteiten op een zorgvuldige wijze 

worden meegenomen bij nieuwe ontwikkelingen waar nut en noodzaak van zijn onderbouwd. Het 

betreft ontwikkelingen zoals woningbouw, bedrijfsontwikkeling, natuur- en recreatieprojecten en 

infrastructuur. Of veranderingen wel of niet plaatsvinden is eigenlijk geen discussiepunt, het gaat om 

de wijze waarop, de mate waarin en de vormgeving ervan.  In paragraaf 3.10 wordt ten aanzien van 

het plangebied nader op de leidraad ingegaan. 
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Provinciaal Waterplan 2010 – 2015 (2010) 

‘Beschermen, Benutten, Beleven en Beheren’ 

 

Het Waterplan ‘Beschermen, Benutten, Beleven en Beheren’ geeft duidelijkheid over de strategische 

waterdoelen tot 2040 en de daarbij behorende acties tot 2015. De strategische waterdoelen van de 

provincie zijn: 

 

� Waarborgen, met waterschappen en Rijkswaterstaat, van voldoende bescherming van mens, 

natuur en bedrijvigheid tegen overstromingrisico’s via het principe: preventie (het op orde 

houden van de waterkeringen met aandacht voor ruimtelijke kwaliteit), gevolgschade 

beperken (bijvoorbeeld waterbestendig bouwen daar waar nodig) en rampenbeheersing 

(bijvoorbeeld goede vluchtroutes en informatievoorziening); 

� Zorgen, samen met waterschappen, gemeenten en Rijkswaterstaat, dat water in balans en 

verantwoord benut en beleefd wordt door mens, natuur en bedrijvigheid. Het versterken van 

het watersysteem en de beleving van het water door deze te combineren met 

natuurontwikkeling, recreatie en/of cultuurhistorie; 

� Zorgen, samen met gemeenten, waterschappen, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven, voor 

schoon en voldoende water, middels een kosteneffectief en klimaatbestendig grond- en 

oppervlaktewatersysteem; 

� Zorgen samen met gemeenten, waterschappen en belanghebbenden, voor maatwerk in het 

Noord-Hollandse grond- en oppervlaktewatersysteem, middels integrale gebiedsontwikkeling. 

 

Watertoets 

Een belangrijk instrument om deze waterdoelen te bereiken is de watertoets. In paragraaf 3.7 wordt 

nader op dit instrument ingegaan.   
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2.3 Gemeentelijk beleid 

 

Strategische Visie 2020 (2007) 

De Strategische Visie heeft als centrale doelstelling, dat Den Helder dé centrumgemeente van de Kop 

van Noord-Holland is. Door prioriteit te geven aan de ontwikkeling van het Stadshart, Willemsoord en 

de haven wordt gewerkt aan het creëren van de juiste omstandigheden voor een aantrekkelijk woon-, 

leef- en werkklimaat met passende voorzieningen, die aantrekkingskracht uitoefenen op bezoekers en 

potentiële vestigers van buiten de gemeente. Wonen, werken, voorzieningen en een aantrekkelijk 

ogende stad zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en moeten op elkaar zijn afgestemd om de stad 

aantrekkingskracht te geven op bewoners, bedrijven en bezoekers. Het wonen vervult hierin een zeer 

belangrijke schakel. 

 

(Concept) Structuurvisie Den Helder 2025  

 

In de Strategische Visie 2020 is de Structuurvisie als 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 in de periode tot 2025. De Structuurvisie geeft 

daarmee de hoofdlijnen van het toekomstig ruimtelijk beleid voor de gemeente Den Helder aan.  

 

Nota Wonen Den Helder 2010 – 2015 

Minder kwantiteit – meer kwaliteit  

 
Verdichting van bestaand bebouwd gebied is het uitgangspunt in de Nota Wonen om de stad 

aantrekkelijk en gezond te maken. Verdichting van Oud Den Helder is niet aan de orde. Zoals eerder 

aangegeven betreft het een bestaand bebouwd gebied, waarbinnen de ruimteverdeling reeds heeft 

plaatsgevonden. Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen worden in dit bestemmingsplan niet mogelijk 

gemaakt.  

 
Waterbreed (2005) 

‘Waterplan voor Den Helder’ 

 

In Den Helder speelt water een belangrijke rol. De ligging aan zee, het duingebied, de binnenduinrand 

en de poldergebieden met zowel stedelijke, agrarische als natuurfunctie rechtvaardigen de 

belangstelling voor water in ruime mate. Ook maken ze Den Helder een interessant gebied waar de 

kenmerken van het natuurlijk systeem (mede) sturend kunnen zijn voor de ruimtelijke ontwikkelingen. 

In 2005 is het waterplan ‘Waterbreed’. Dit plan is gezamenlijk door het Hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier en de gemeente opgesteld. De doelstelling van het plan is: ‘De ontwikkeling van een 

veilig, ecologisch gezond watersysteem met een hoge belevingswaarde’. 
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Gewenste ontwikkeling  

Het Waterplan voor Den Helder biedt een visie hoe het watersysteem er in de toekomst uit moet 

komen te zien, en hoe met het water moet worden omgegaan (afbeelding 4). De visie voor het 

watersysteem is gebaseerd op een tweetal principes: 

 

� Scheiding van waterstromen: momenteel wordt de kwaliteit van het oppervlaktewater in vrijwel 

de hele gemeente Den Helder sterk beïnvloed door agrarisch water uit Polder het Koegras en 

het boezemwater uit het Noordhollands Kanaal waarmee een groot deel van de waterlopen 

wordt doorgespoeld. Door de watersystemen van de duinen, de polder en de stad te scheiden 

ontstaan mogelijkheden voor gebiedseigen water met gebiedseigen systeemkenmerken. 

Doorspoeling van de stad met polderwater wordt stopgezet. 

� Stroming van schoon naar vuil: water dat afstroomt vanuit de duinen is schoon. Momenteel 

wordt dit water aan de voet van de duinrand grotendeels gemengd met polderwater dat door 

de bollenteelt van mindere kwaliteit is. Door echter het duinwater via natuurgebieden naar de 

stedelijke gebieden te laten stromen blijft de kwaliteit van het duinwater over een langer traject 

goed, en kunnen de potenties van het schone water meer worden benut. 

 

Afbeelding 4: Huidige en toekomstig watersysteem 

 

 

Watersysteem Den Helder Binnen de Linie 
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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 

daardoor ook hetzelfde waterpeil van NAP –0,50m.  

 

Streefbeeld watersysteem Binnen de Linie 

De kwaliteit van het water in dit deel van Den Helder wordt bepaald door de open verbinding met het 

boezemsysteem, de invloed van brakke kwel en de indringing van zout zeewater via de sluizen. Het 

Huisduinerpoldertje behoort tot dit deelgebied. Om uitwisseling van water te beperken, wordt het 

watersysteem van het deelgebied Binnen de Linie gescheiden van de andere systemen. Doorspoeling 

blijft wel mogelijk, maar wordt zo min mogelijk gedaan. De waterkwaliteit wordt verbeterd door te 

baggeren. En in het kader van het gemeentelijk rioleringsplan worden riooloverstorten gesaneerd en 

waar mogelijk wordt regenwater direct geloosd op het oppervlaktewater. Het brakke karakter van het 

watersysteem biedt kansen voor een uniek, gebiedseigen milieu. De kades langs de entree van Den 

Helder en van een deel van de stadsgrachten worden heringericht of krijgen een onderhoudsbeurt. 

Door duikers aan te passen kan men straks met kleine boten rondvaren: het ‘Rondje Den Helder’.  

 

 
Beleidsnota Cultuurhistorie 
 
In de Beleidsnota Cultuurhistorische waarden Den Helder (2001) geeft de gemeente een algemene 

aanzet voor het cultuurhistorische beleid in Den Helder. Het beleid voor de historische 

(steden)bouwkunst, archeologie en historische geografie is gericht op het: 

• Inventariseren en documenteren van cultuurhistorische waarden; 

• Behouden, ontwikkelen of versterken van cultuurhistorische waarden; 

• Vergroten van de bewustwording over de cultuurhistorie.  

 
 

Algemeen Plaatselijke Verordening 

Het bestemmingsplan dient aan te sluiten bij andere gemeentelijke verordeningen en bij het 

achterliggende gemeentelijk beleid. Hierbij is met name de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) 

van belang. Activiteiten die zich op straat afspelen moeten worden getoetst aan de APV. Hierbij kan 

worden gedacht aan evenementen, terrassen, markten en dergelijke. De op basis van de APV 

toegestane activiteiten dienen vanzelfsprekend wél binnen de bestemmingen te passen. Voorkomen 

moet worden dat deze activiteiten in strijd zijn met de bestemmingen en de bijbehorende 

gebruiksvoorschriften. Hierbij kan worden opgemerkt dat dit voor korte en eenmalige activiteiten niet 

snel het geval zal zijn. Het bestemmingsplan komt pas in beeld bij meer langdurige en / of regelmatig 

weerkerende activiteiten die planologisch relevant zijn.      
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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. 

3.2 Geluid 

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 

� Industrie 

� Luchtvaartlawaai. 

Dit onderzoek heeft betrekking op de geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai binnen het 

plangebied, omdat Railverkeer, Industrie en Luchtvaartlawaai niet voorkomen in de omgeving van het 

plangebied. 

 

3.3 Resultaten en conclusies Wegverkeerslawaai 

 
Geluidcontouren 2012 

In figuur 3.1 zijn geluidcontouren ten gevolge van wegverkeer voor het gehele onderzoeksgebied 

weergegeven voor 2012 inclusief aftrek artikel 110g van de Wet geluidhinder.  

 

Uit figuur 3.1 blijkt dat een aantal bestaande woningen in de huidige situatie een hogere 

geluidbelasting dan 53 dB ondervinden ten gevolge van wegverkeer.  

 

In dit geval hoeft geen Hogere waarde procedure te worden doorlopen omdat het bestaande 

woningen betreft waarvan de geluidbelasting in de loop der jaren is toegenomen ten gevolge van 

autonome groei van het wegverkeer. 
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Figuur 3.1: Geluidcontouren wegverkeer 2012 

 
 

Geluidcontouren 2022 

In figuur 3.2 zijn geluidcontouren ten gevolge van wegverkeer voor het gehele onderzoeksgebied 

weergegeven voor 2022 inclusief aftrek artikel 110g van de Wet geluidhinder.  
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Figuur 3.2: Geluidcontouren wegverkeer 2022 

 
 
Uit figuur 3.2 blijkt dat een aantal bestaande woningen in 2022  een hogere geluidbelasting dan 48 dB 

ondervinden ten gevolge van wegverkeer. De toename van de geluidbelasting ten opzicht van 2012 is 

minimaal aangezien er in de berekeningen voor de verkeersintensiteiten rekening gehouden wordt 

met een autonome groei van 1%. 

 

In dit geval hoeft geen Hogere waarde procedure te worden doorlopen omdat het bestaande 

woningen betreft waarvan de geluidbelasting in de loop der jaren is toegenomen ten gevolge van 

autonome groei van het wegverkeer. 
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3.3 Luchtkwaliteit 

De eisen 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 als gevolg van het bestemmingsplan of 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. Het bestemmingsplan legt de bestaande situatie vast 

en maakt geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk. Dit betekent dat de luchtkwaliteit niet zal 

verslechteren ten gevolge van de vaststelling van het bestemmingsplan. Op grond van het bepaalde 

in de Wet milieubeheer is in dat geval geen onderzoek naar de luchtkwaliteit vereist, aangezien de 

luchtkwaliteit ten minste gelijk blijft ten gevolge van het bestemmingsplan. 
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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.  

 
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 á 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 

á 3 m-mv voorkomen, bijvoorbeeld wordt op diverse locaties het “ondiepe zand” tot circa 6 m-mv 

wordt aangetroffen.  

2. vanaf circa 2 á 3 m-mv tot circa 5 á 7 m-mv bevindt zich een heterogeen pakket waarin klei- en 

veenlagen de overhand hebben. Zandige inschakelingen en bijmengingen komen in deze laag in 

meer of mindere mate eveneens voor, waardoor de doorlatendheid lokaal sterk kan variëren. 

3. Onder de bovengenoemde kleiige en venige afzettingen wordt tot circa 10 á 13 m-mv 

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

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

komt niet overal voor. 

 

Voor de bepaling van een globaal grondwaterniveau is gebruik gemaakt van metingen die in het  

gebied zijn uitgevoerd door TNO-NITG (Willem Barendszstraat). Het grondwaterniveau fluctueert 

tussen 0,30m en 0,10m tov NAP. Het maaiveld ligt bij de meetbuis op 0,97m tov NAP.  Het gebied 

maakt geen deel uit van een grondwaterbeschermingsgebied.  

 

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 geheel bestaat uit 

zandgrond (“goede” grond, geel op de afbeelding op de volgende pagina). 
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Bodemkwaliteit  

Oud Den Helder maakt onderdeel uit van de stad binnen de linie, het oudere gedeelte van Den 

Helder. Oud Den Helder is één van de oudste wijken van de gemeente. In de tweede wereldoorlog 

wordt, voor de aanleg van de Atlantik Wall, de gehele wijk gesloopt. Na de oorlog wordt de wijk 

letterlijk op het puin van de oude bebouwing herbouwd. Dit heeft gevolgen gehad voor de opbouw van 

de bodem in dit gebied. In de bovengrond wordt veel puin teruggevonden met de daaraan 

gerelateerde verontreinigingen zoals zware metalen en PAK. 

 

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

Probleeminventarisatie en –analyse gedaan naar het “opsporen van conventionele explosieven”. 

Uit oud kaartmateriaal blijkt dat de wijk is getroffen door bommen. Deze bommen zijn, voor zover 

bekend, alle geruimd. Oud Den Helder komt dan ook niet als risico-gebied 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 bodembeheersplan en een bodemkwaliteitskaart. Hierin 

worden de voorwaarden vermeld voor verantwoord en duurzaam hergebruik van grond. Het gebied 

“Oud Den Helder” ligt in de bodemkwaliteitszone ‘Binnenstad’. Voor deze zone is de 

achtergrondkwaliteit van boven- en ondergrond aangegeven. De zone wordt in de bovengrond 

gekenmerkt door hoge gehalten aan koper, lood en zink. Deze verontreinigingen zijn te relateren aan 

menselijk handelen. De ondergrond is beduidend schoner, maar ook hier worden verontreinigingen 

aangetroffen, vooral met zware metalen. 

Dit heeft consequenties voor het hergebruik van grond, afkomstig uit deze zone. Hergebruik in andere 

zones kan niet zonder partijkeuring/bodemonderzoek plaatsvinden. 
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In het plangebied zijn diverse bodemonderzoeken uitgevoerd. De meeste onderzoeken zijn gedateerd 

(ouder dan vijf jaar). 

In de Cornelis de Houtmanstraat en directe omgeving is de (historische) bedrijvigheid terug te vinden. 

Hier zijn veel ondergrondse brandstoftanks geïnstalleerd, zowel voor huisverwarming als voor 

brandstof voor voertuigen. Veel van deze tanks zijn inmiddels verwijderd. Bij een aantal is ook door 

middel van een sanering de aanwezige bodemverontreiniging aangepakt (C de Houtmanstraat en W. 

Barendszstraat). 

Van een beperkt aantal tanks wordt verondersteld dat deze nog aanwezig zijn. Traceren van deze 

tanks is pas mogelijk als de aanwezige bebouwing wordt gesloopt. 

Ook elders in de wijk zijn ondergrondse brandstoftanks aangetroffen. De bekende tanks zijn alle 

verwijderd. 

 

Voor de aanleg van nieuwe riooltracés in Oud Den Helder zijn de afgelopen jaren veel straten 

onderzocht. Uit deze onderzoeken is duidelijk het algehele verontreinigingbeeld van de wijk gebleken: 

zware metalen en PAK in vooral de bovengrond. 

 

Ernstige (sterke) bodemverontreinigingen van enige omvang zijn tot heden niet in het gebied 

aangetroffen. 

 

Bodemverontreinigingen hoeven ontwikkelingen in principe niet in de weg te staan. Bodemonderzoek 

moet uitwijzen in hoeverre activiteiten en/of nieuwe ontwikkelingen ter plaatse van een 

bodemverontreiniging kunnen/mogen plaatsvinden en in hoeverre er sprake is van een bedreiging van 

mens en/of omgeving. 

Al uitgevoerde bodemonderzoeken hebben een beperkte geldigheidsduur van twee jaar. Na overleg 

en alleen mét instemming van de gemeente kan deze termijn verlengd worden tot maximaal vijf jaar.  

 

Provinciaal beschermde gebieden  

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

milieu- en bodemkwaliteiten in grondwater- en bodembeschermingsgebieden beschermd moeten 

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

Het onderhavige plangebied maakt geen deel uit van een dergelijk gebied. 

Het beschermen van aardkundige waarden is ook een van de speerpunten van het provinciale 

landschaps- en bodembeschermingsbeleid. Aardkundige waarden hebben betrekking op geologische, 

geomorfologische en bodemkundige verschijnselen en processen (niet-levende natuur) en vormen 

ons aardkundig erfgoed. Bij de ruimtelijke ontwikkeling mag geen sprake zijn van de aantasting van de 

aardkundige waarde. 

Binnen het plangebied zijn géén locaties aangewezen als aardkundig waardevol gebied. 
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3.5 Externe veiligheid  

De laatste jaren is de aandacht voor externe veiligheid toegenomen. In het Besluit externe veiligheid 

inrichtingen (Bevi) zijn risiconormen voor externe veiligheid met betrekking tot bedrijven met 

gevaarlijke stoffen vastgelegd. Het Bevi heeft als doel om zowel individuele als groepen burgers een 

minimum beschermingsniveau te garanderen tegen een ongeval met gevaarlijke stoffen. De Bevi 

maakt onderscheid tussen plaatsgebonden risico en groepsrisico. Gemeenten moeten de normen uit 

het besluit naleven bij het opstellen en wijzigen van bestemmingsplannen.  

 

Plaatsgebonden risico: Risico op een plaats buiten een inrichting, uitgedrukt als de kans per jaar dat 

een persoon die onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks 

gevolg van een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof of gevaarlijke 

afvalstof betrokken is. 

 

Groepsrisico: Cumulatieve kansen per jaar dat ten minste 10, 100 of 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 of gevaarlijke afvalstof betrokken is. 

 

Transport gevaarlijke stoffen Den Helder 

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. 

 

Hogedruk aardgastransportleidingen  

Het transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen brengt risico’s met zich mee door de 

mogelijkheid dat bij een leidingbreuk gas kan vrijkomen. Voor de externe veiligheidsrisico’s voor 

aardgastransportleidingen is de relevante wetgeving vastgelegd in het Besluit externe veiligheid 

buisleidingen. Een combinatie van verschillende aspecten is bepalend voor het risiconiveau voor 

specifieke tracés van buisleidingen: 

� Onder andere de maximale werkdruk, diameter, wanddikte, staalkwaliteit en diepteligging van 

de leiding; 

� Het aantal mensen langs de route, dat bepalend is voor het mogelijk aantal dodelijke 

slachtoffers. 

De hogedruk aardgastransportleidingen liggen echter op zo een afstand van het plangebied dat er ten 

aanzien het plaatsgebonden risico en het groepsrisico geen belemmeringen zijn voor dit 

bestemmingsplan. 
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Veiligheidszone Fort Erfprins 

Naast het plangebied is de defensie-inrichting Fort Erfprins gelegen. Op dit complex is munitie 

gelegen. Als gevolg hiervan is het gebied voorzien van een A, B en C zone op grond van de Nota van 

Houwelingen. De grenzen van de buitenste zone (de C-zone) vallen buiten het plangebied voor Oud 

Den Helder 2012. 
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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. Dit 

bestemmingsplan heeft een conserverend karakter. Bij nieuwe ontwikkelingen zal evenwel getoetst 

worden aan de zoneringsafstanden uit de VNG-brochure. 

 
Horeca 

In de concept horeca structuurvisie Den Helder (opgesteld in 2003) is aangegeven dat er in de 

toekomst in het Stadshart behoefte is aan 70 tot 75 horecabedrijven. In het Stadshart zijn momenteel 

ongeveer 90 horecabedrijven gevestigd, dus is er sprake van een overschot.  

 

Binnen het plangebied was in het vorige bestemmingsplan één pand bestemd met de bestemming 

Horeca te weten Jacob van Heemskerkstraat 2. Deze bestemming maakte het mogelijk een 

horecabedrijf uit te oefenen met daarboven een woning. De horeca op deze locatie is al een aantal 

jaren geleden beëindigd. Voorgesteld wordt dan ook dit pand te voorzien van de bestemming Wonen 

en een aanduiding Horeca. De reden hiertoe is dat hiermee de gebruiksrechten van de huidige 

eigenaar behouden blijven. 
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3.7  Kust en waterbeleid 

 

Inleiding 

Een belangrijk onderdeel van het plangebied betreft de primaire waterkering die is gelegen in het 

noorden van het plangebied en die als hoofdfunctie heeft het achterland te beschermen tegen het 

water van de Waddenzee en Noordzee. Omdat er veel beleid is geschreven over dit onderwerp is 

gekozen al deze aspecten onder te brengen in deze paragraaf. 

 

Kaderrichtlijn Water 

Een goede waterkwaliteit vinden we belangrijk in Nederland. Omdat water zich weinig aantrekt van 

landsgrenzen, zijn internationale afspraken nodig. Sinds eind 2000 is daarom de Europese 

Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht. Deze moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van het oppervlakte- 

en grondwater in Europa in 2015 op orde is. 

Om dit te bereiken moeten de landen van de Europese Unie een groot aantal maatregelen nemen. 

Enerzijds om de kwaliteit van de ‘eigen’ wateren op peil te brengen, anderzijds om ervoor te zorgen 

dat andere landen geen last meer hebben van de verontreinigingen die hun buurlanden veroorzaken. 

Waterkwaliteit in Nederland 

De uitvoering van de KRW schept de nodige verplichtingen en biedt tegelijkertijd voor Nederland ook 

veel mogelijkheden. Nederland ligt immers benedenstrooms en is voor zijn waterkwaliteit voor een 

belangrijk deel afhankelijk van het buitenland. Door de invoering van de richtlijn kunnen landen niet 

langer problemen van hun bord schuiven. Aan Nederland de opgave om de richtlijn goed en doelmatig 

uit te voeren. 
 

De kaderrichtlijn heeft tot doel landoppervlaktewater, overgangswater, kustwateren en grondwater te 

beschermen om: 

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

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

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

4. de gevolgen van overstroming en droogte te beperken. 

 

De kaderrichtlijn bevat tevens een instrumentarium om deze doelstellingen te bereiken. Het beleid van 

de kaderrichtlijn is geïmplementeerd in de Waterwet. 

Ten aanzien van het plangebied kan worden gesteld dat middels de watertoets dit europees afdoende 

afgewogen is met betrekking tot het plangebied.  
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Nota Ruimte  

Voor de Waddenzee geldt dat natuur en landschap duurzaam moeten worden beschermd en 

ontwikkeld en dat het unieke open landschap behouden moet blijven. 

 

Voor de kust als onderdeel van de nationale ruimtelijke hoofdstructuur heeft het rijk de doelstelling: het 

waarborgen van de veiligheid tegen overstromingen vanuit zee met behoud van de (inter)nationale 

ruimtelijke waarden waarbij de gebiedspecifieke identiteit een belangrijke kernkwaliteit is. 

Het ontwikkelingsperspectief is gericht op behoud van het kustfundament en op sterkte houden van de 

zeewering. 

 

In het kader hiervan dienen provincies en gemeenten de grens vast te stellen van het bestaande 

bebouwd gebied en deze grens op te nemen in het bestemmingsplan.  

 

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

hoofdlijnen: 

• Binnen de bestaande aaneengesloten bebouwing van kustplaatsen gelden beperkingen aan 

nieuw- en verbouw (‘ja, mits principe’) op de waterkering, waarbij de voorwaarden worden 

ingevuld vanuit waterwetgeving; 

• Buiten het bestaande bebouwde gebied van kustplaatsen en strand wordt in het 

kustfundament in principe geen uitbreiding van bebouwing toegestaan (‘nee, tenzij’- principe) 

 

PKB Derde Nota Waddenzee  

De Tweede kamer heeft op 31 oktober 2006 de Derde Nota Waddenzee aangenomen. Hierop is de 

PKB-procedure afgerond met het verschijnen van deel 4 van de nota in januari 2007. De 

hoofddoelstelling voor de Waddenzee is de duurzame bescherming en ontwikkeling van de 

Waddenzee als natuurgebied en het behoud van het unieke open landschap. 

 

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

ontwikkeling van: 

• De waterbewegingen en de hiermee gepaard gaande geomorfologische en bodemkundige 

processen; 

• De kwaliteit van water, bodem en lucht; de water- en bodemkwaliteit dient zodanig te zijn dat 

verontreinigingen slechts een verwaarloosbaar effect hebben op flora en fauna; 

• De flora en de fauna; 

 

 

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

Tevens worden de in de bodem aanwezige archeologische waarden beschermd. 

 

Met betrekking tot bebouwing geldt dat er in de Waddenzee geen bebouwing mag worden opgericht of 

geplaatst, met uitzondering van: 

• Tijdelijke bebouwing ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en monitoring; 

• Bouwwerken noodzakelijk voor de veiligheid van het scheepvaartverkeer in de Waddenzee; 

• Bouwwerken voor alternatieve mosselzaadbronnen; 

• Bouwwerken voor een adequate afwatering van het vaste land; 

• Wadwachtposten; 

• De bovengenoemde uitzonderingen op zeewaartse havenuitbreiding. 

 

Nieuwe bebouwing in de nabijheid van de Waddenzee mag alleen plaatsvinden binnen de 

randvoorwaarden van het nationaal ruimtelijk beleid, en dient qua hoogte aan te sluiten bij de 

bestaande bebouwing in het buitengebied, en te passen bij de aard van het landschap. Een 

uitzondering op de hoogtebepaling wordt gemaakt voor havengerelateerde en stedelijke bebouwing in 

onder andere Den Helder. Hier geldt echter wel dat nieuwe bebouwing zoveel mogelijk moet worden 

ingepast in de huidige skyline.  

Het onderhavige bestemmingsplan voorziet niet in mogelijke nieuwbouw.  

 

Derde Kustnota  

Het Nederlandse kustbeleid is beschreven in de Derde Kustnota (2000). In de nota wordt aangegeven 

dat met name bebouwing van permanente aard een obstakel kan vormen voor een duurzame 

bescherming tegen overstroming door de zee en voor een zo natuurlijk mogelijke kustontwikkeling. 

Een versnelde stijging van de zeespiegel maakt dit vraagstuk alleen maar nijpender. In 1997 is 

daarom beleid geformuleerd om te voorkomen dat de kust sluipenderwijs wordt volgebouwd. Nieuwe 

permanente bebouwing in de kust kan uitsluitend plaatsvinden binnen gebieden met aaneengesloten 

bebouwing. Buiten deze gebieden is in principe geen nieuwe permanente bebouwing toegestaan. 

Alleen als het een zwaarwegend maatschappelijk belang betreft en de voorgestelde activiteit 

redelijkerwijs nergens anders kan plaatsvinden, kan hiervan worden afgeweken. 

 

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

omgegaan: 

• waar thans geen bebouwing op of langs de dijk (binnen de invloedssfeer) aanwezig is, zou die 

niet moeten worden toegestaan; de invloedssfeer omvat de dijk zelf en de gronden ter 

weerszijde, die de stabiliteit van het dijklichaam waarborgen; 

• waar wel bebouwing binnen de invloedszone is, moet bij voorkeur ruimte worden geschapen; 

dit kan bijvoorbeeld door bij grote verbouwingen, die nagenoeg neerkomen op nieuwbouw, of 
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bij vernieuwingen van panden, de eis te stellen dat buiten de invloedszone gebouwd moet 

worden. 

 

Beleidslijn voor de kust 

De beleidslijn kust is een uitwerking van het rijksbeleid voor de waterveiligheid uit de Derde Kustnota 

en de Nota Ruimte. De beleidslijn bevat een kader voor de toetsing van ingrepen of activiteiten met 

een ruimtebeslag. Tevens geeft de beleidslijn inzicht in de rollen en verantwoordelijkheden van de 

verschillende overheden voor de ruimtelijke ordening, de waterveiligheid en de natuur in het 

kustfundament 

 
Vierde nota waterhuishouding (NW4) 1998  

De Vierde Nota Waterhuishouding is een regeringsbeslissing van december 1998. 

Het streefbeeld van de NW4 is een veilig en goed bewoonbaar land met gezonde en duurzame 

watersystemen in stand te houden of te brengen. In de derde nota is onder de noemer integraal 

waterbeheer een nieuwe strategie uitgezet, die als uitgangspunt neemt dat de na te streven doelen 

voor het waterbeheer alleen door een integrale benadering kunnen worden bereikt. In de vierde nota 

wordt de ingezette beleidslijn voortgezet en aangepast vanwege nieuwe maatschappelijke 

ontwikkelingen, de voorgaande bodemdaling, de verwachte klimaatverandering en andere factoren. 

Men pleit daarom voor meer samenhang tussen het beleid voor water, ruimtelijke ordening en milieu, 

gericht op de verschillende belangen als veiligheid, landbouw, natuur, drinkwatervoorziening, 

transport, recreatie en visserij. Het beleid van deze nota vormt ook de basis van de watertoets, die het 

Besluit op de Ruimtelijke Ordening voor alle ruimtelijke plannen voorschrijft. 

 

Met betrekking tot de stedelijke watersystemen gaat het om de volgende doelstellingen: 

• Verbinden van het netwerk van watersystemen met het groene netwerk ter verkrijging van 

ecologische verbindingen tussen stad en omliggend gebied; 

• Minimaliseren van verontreinigingen zoals overstorten en diffuse verontreinigingen ter 

verkrijging van een goede kwaliteit van water en waterbodem; 

• Het hemelwater niet meer direct afvoeren, maar vasthouden in het oppervlaktewater, 

infiltreren in de bodem en/of gebruiken voor specifieke doeleinden; 

• Zo veel mogelijk gesloten houden van waterkringlopen. 

 

 



 
 
t_NL.IMRO.0400.222BPOUDDH2012                       Ontwerp mei 2012 31 van 61 
 
 

Waterplan Den Helder Waterbreed  

Deze wordt behandeld in paragraaf 2.3, met de volgende aanvulling ten aanzien van het riool. 

 

Riolering 

In het plangebied is de bestaande bebouwing aangesloten op een gemengd rioolsysteem. Eventuele 

(niet in het plan voorziene) nieuwbouwlocaties in Oud Den Helder dienen, waar mogelijk, met een 

gescheiden rioolsysteem te worden ingericht. Het rioolsysteem wordt momenteel verbeterd. In delen 

van het plangebied zijn verharde oppervlakten van de riolering afgekoppeld, waardoor het aantal 

overstortingen afneemt. Bij het afkoppelen van verharde oppervlak wordt zoveel mogelijk een 

drainerend rioolsysteem toegepast, waardoor een grondwaterbeheerssysteem ontstaat. Deze 

maatregel komt voort uit het rioolbeheerprogramma. Door het optimaliseren van het rioolsysteem zal 

ook het aantal riooloverstortpunten verminderen, conform de waterkwaliteitsdoelstelling van het 

watersysteem. De mogelijkheden voor verdere afkoppeling in het watersysteem Binnen de Linie en de 

aanpak van de grondwateroverlast worden nog onderzocht. 

 

Er is een grote wens om een ‘Rondje Den Helder’ mogelijk te maken voor kleine recreatievaart en 

rondvaartboten. Het begin/ eindpunt kan worden gevormd bij het Helden der Zeeplein. Vanaf daar 

loopt de route langs de Linie richting het Helders Kanaal, via de Oude Rijkswerf Willemsoord terug 

naar het beginpunt. De route moet vrij zijn van obstakels die de doorvaart belemmeren. Daarnaast kan 

vanuit het ‘Rondje Den Helder’ een vaarverbinding voor kano’s met Polder het Koegras worden 

gemaakt, die aansluit op de fiets- en kanoroute richting Julianadorp. Langs een deel van de 

stadsgrachten worden de taluds opnieuw ingericht, of de taluds krijgen een onderhoudsbeurt. 

Hierdoor krijgt het water een aantrekkelijke stedelijke inrichting, waardoor waterrecreatie wordt 

versterkt. 

 

Waterkering  

De waterkering in het plangebied wordt gevormd door de zeewering en de havendijk. In de 

Strategische Visie Hollandse Kust 2050, in 2002 opgesteld in opdracht van de provincies Noord-

Holland en Zuid-Holland, wordt gesteld dat de in de jaren zeventig opgehoogde zeedijk voldoende 

stevig is om extreme weersomstandigheden te kunnen doorstaan. Wel wordt verwacht dat de dijk al 

binnen afzienbare termijn onvoldoende hoog zal zijn om de oploopgolven tijdens extreme 

omstandigheden op te vangen. Dat kan leiden tot te veel overslag van water over de zeewering, 

waardoor de dijk alsnog kan worden ondermijnd. Als het meest extreme klimaatsscenario bewaarheid 

wordt, is in 2050 een dijkverhoging nodig van circa 30 cm om de belasting als gevolg van de 

zeespiegelstijging en extra stormopzet te weerstaan; voor het jaar 2100 geldt circa 80 cm. 

Aanpassingen aan de zeewering van Den Helder zullen doorgevoerd moeten worden. Een beslissing 

hieromtrent is nog niet genomen.  
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Voor zowel de zeewering als havendijk geldt dat in verband met de stabiliteit van de wering 

binnendijks binnen vijf meter van de teen van de dijk niet mag worden gebouwd. De invloedszone 

waarvoor bouwbeperkingen gelden is groter. 

De door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier aangegeven zones zijn nodig om de 

huidige waterkering te beschermen (Beheersplan waterkeringen 2006-2010). De waterkering bestaat 

zowel uit het grondlichaam als de daarbij behorende kunstwerken zoals keermuren, damwanden en 

sluizen. Het beleid van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier laat geen onomkeerbare 

bebouwing toe op de waterkering, zoals huizen, flats of (ondergrondse) parkeergarages.  

 

In de vrijwaringzone is, in verband met toekomstige versterking van de waterkering, geen verdere 

verstedelijking wenselijk. Op basis van het streekplan ‘Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland-Noord’ mag 

er echter wel in de op bovenstaande kaart weergegeven vrijwaringszone worden gebouwd, omdat 

Oud Den Helder tot het ‘bestaand stedelijk gebied’ behoort. In het streekplan zijn voor de 

Waddenzeekust geen vrijwaringszones opgenomen. Op dit punt is er geen rijksbeleid. Er zal nader 

worden bezien of een vrijwaringzone noodzakelijk is.  

 

De beschermingszone is een zone binnen het gebied dat onder werking van de keur of Wbr (Wet 

beheer Rijkswaterstaatwerken) valt. De zone bestaat uit stroken grond ter weerszijden van de 

kernzone, die daadwerkelijk bijdragen tot het waarborgen van de stabiliteit van de waterkering. De 

keur is een verordening met gebods- en verbodsbepalingen van het hoogheemraadschap. Op basis 

van de keur is het verboden om in een beschermingszone: 

a. afgravingen en seismische onderzoeken te verrichten; 

b. werken met een overdruk van 10 bar of meer te brengen en te hebben; 

c. explosiegevaarlijk materiaal of explosiegevaarlijke inrichtingen te hebben. 

 

Daarnaast is in de keur bepaald dat het verboden is in, op, onder of boven waterstaatswerken: 

a. werkzaamheden te verrichten; 

b. werken of opgaande houtbeplantingen aan te brengen of te hebben; 

c. stoffen, voorwerpen of dieren te brengen of te hebben op andere dan daarvoor bestemde plaatsen; 

d. activiteiten te houden op andere dan daarvoor aangewezen plaatsen; 

e. zich anders dan als rechthebbende te bevinden indien dat vanwege het dagelijks bestuur op 

kenbare wijze is aangegeven; 

f. buiten verharde wegen met rij- of voertuigen dan wel lastdieren te rijden of vee te drijven; 

g. op andere wijze bemesting toe te passen dan door het dagelijks bestuur is bepaald; 

h. waarvoor geen peilbesluit is vastgesteld de waterstand te brengen of te houden op een ander peil 

dan door het hoogheemraadschap ter plaatse gewoonlijk wordt aangehouden. 
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Voor werkzaamheden binnen de beschermingszone geldt dat er een keurontheffing dient te worden 

aangevraagd bij het hoogheemraadschap. Het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap kan 

voor deze verboden ontheffing verlenen. 

Voor de eventueel benodigde watervergunning kunt u terecht bij het Hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier via www.hhnk.nl of het omgevingsloket Online. 

 

Waterkwaliteit 

In het bestemmingsplan wordt aangegeven dat het gemengde rioleringssysteem bij eventuele 

nieuwbouw binnen Oud Den Helder vervangen zal worden door een gescheiden stelsel. Voor de 

aanleg van een gescheiden rioolstelsel dient er een WVO vergunning te worden aangevraagd bij het 

hoogheemraadschap. 

 

Watertoets 

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 door de maaiveldhoogte, en de vrijwel open verbinding van het watersysteem 

met de boezem, geen wateropgave. Voor nog niet in het plan voorziene toekomstige nieuwbouw in de 

Oud Den Helder wordt een openwatercompensatie voor verharding aangehouden van 15%. Deze 

compensatie wordt binnen het plangebied gerealiseerd. Toekomstige nieuwbouwlocaties worden zo 

mogelijk ingericht met een gescheiden rioolsysteem, waar mede het regenwater van verharde 

oppervlakten direct op het oppervlaktewater van de Prins Willem Alexandersingel (boezemwater) 

wordt geloosd. 

Voor de aanleg van een gescheiden rioolstelsel dient er een WVO vergunning te worden aangevraagd 

bij het hoogheemraadschap. 

In het kader van de watertoets is het bovenstaande besproken met het HHRS, De reactie van het 

HHRS in het kader van het art 3.1.1 Bro wordt als afronding gezien van de voor dit plan benodigd 

overleg. 

Omdat dit bestemmingsplan 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. Omdat het bestemmingsplan geen 

nieuwe ontwikkelingen mogelijk maakt, hoeven er vanuit het aspect ecologie geen verdere 

onderzoeken uitgevoerd te worden. 

 

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 als 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, wel is het gelegen in de nabijheid van de Waddenzee. De Waddenzee is 

aangemerkt als Natura 2000 gebied. In dit bestemmingsplan worden geen ontwikkelingen mogelijk 

gemaakt die schadelijke effecten kunnen veroorzaken voor de Waddenzee. De Vogel- en 

Habitatrichtlijn zijn in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd in de Flora- en faunawet en in de 

Natuurbeschermingswet.  

 

Kaart: Ecologische hoofdstructuur    Kaart : Natura 2000 gebied 

                
Bron: www.synbiosys.alterra.nl 
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3.9 Hoogtebeperkingen  
 
In het Tweede Structuurschema Militaire Terreinen (SMT-2) is het beleid geformuleerd 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 als volgt: 

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

geldende criteria en daardoor resulteren in restricties 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 reeds 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 hoogte worden bepaald door de ligging van de start- en landingsbanen en 

berusten tevens op internationaal vastgelegde afspraken. Voor het plangebied geldt op basis van het 

SMT een maximaal toelaatbare hoogte van 46 meter. Op dit moment zijn er geen objecten aanwezig 

die deze maximaal toelaatbare hoogtes overschrijden. Dit bestemmingsplan staat ook geen objecten 

toe die deze hoogte overschrijden.  

 
Vliegveld De Kooy maakt gebruik van het Instrument Landing System (ILS). Het ILS is een 

radionavigatiesysteem waarmee een precisienadering van een landingsbaan kan worden uitgevoerd. 

Binnen het plangebeid van Oud Den Helder gelden hiervoor geen belemmeringen. 

 

Wel geldt er een belemmering als gevolg van de radar op het Marine Vliegklamp de Kooy. Dit gebied 

is over het plangebied gelegen en loop op van 85 meter in het zuidoosten van het plangebied tot 106 

meter in het noordwesten van het plangebeid. Binnen de regels zijn de maximale bouwhoogten lager 

dan de hier genoemde hoogtes en kan doorsnijding hiervan ook niet plaatsvinden 

 
Hoogtebelemmeringen Oud Den Helder 

   bron structuurvisie 2040 Prov NH 
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Het plangebied is daarnaast gelegen in de zone van de radar van het KNMI. Deze radar bevindt zich 

op de Marinekazerne Willemsoord. Binnen deze zone kunnen alleen statische obstakels worden 

toegelaten na overleg met de beheerder. Bewegende elementen zoals windmolens zijn niet 

toegestaan. Om de signalen van deze radar niet te verstoren geldt er een maximale bouwhoogte van 

40 meter. Bouwwerken hoger dan de aangegeven hoogte zijn alleen mogelijk, onder voorwaarde dat 

de afmetingen van enig bouwwerk niet breder zijn dan 1 graad gerekend vanuit de toren.  

 

Op dit moment zijn er geen objecten aanwezig in het plangebied die de maximaal toelaatbare hoogtes 

op basis van het SMT-2 , de ILS of de radar overschrijden. Dit bestemmingsplan staat geen objecten 

toe die deze toelaatbare hoogtes overschrijden.  
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3.10 Cultuurhistorie 

Cultuurhistorie is zeer waardevol voor zowel het heden als 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’. 

 
Leidraad Landschap en Cultuurhistorie 

Ten aanzien van het plangebied geeft de Leidraad aan dat de Stelling van Den Helder behouden dient 

te worden. Delen van deze stelling vallen binnen het plangebied en zijn dan ook middels een 

dubbelbestemming conserverend bestemd om aantasting te voorkomen. Het bestemmingsplan 

beoogd het beeld van de verbindingsgracht De Prins Willem Alexandersingel die een verbinding vormt 

tussen de Grachtengordel en de Fortificaties te behouden en te versterken. 

 

Binnen het plangebied zijn op grond van de Leidraad geen archeologische vindplaatsen te 

verwachten.  

 

Archeologie 

De grachtengordel sluit aan op de historische kern Oud Den Helder. Duidelijk zichtbaar is nog steeds 

de oriëntatie op de voormalige Rijkswerf. De in de ondergrond aanwezige archeologische waarden 

kunnen informatie geven over de 18e en 19e eeuwse geschiedenis van de stad. In de tweede 

wereldoorlog is de hele wijk oud Den Helder gesloopt ten behoeve aan de bouw van de Atlantikwall. 

Hierbij en bij de naoorlogse wederopbouw heeft een grootschalige roering van de ondergrond 

plaatsgevonden waardoor de ondieper liggende archeologische waarden beschadigd of verdwenen 

zijn.  

 

Behalve op de plaatsen waar in de 20e eeuw de bodem diepgaand is verstoord kunnen 

archeologische waarden in het gehele gebied verwacht worden. Omdat het bestemmingsplan zeer 

conserverend is opgesteld en er derhalve geen (grootschalige) herstructureringsmogelijkheden op 

grond van het plan mogelijk zijn er ten aanzien van archeologie geen aparte regels gesteld. 

 

Indien onverwacht tijdens grondroerende werkzaamheden wordt gestuit op zaken, waarvan vermoed 

kan worden dat zij archeologisch van waarde zijn, dan moet de vondst volgende de Monumentenwet 

binnen drie dagen worden gemeld bij de burgemeester, die de minister op de hoogte brengt. In de 

praktijk betekent dit dat de verantwoordelijke ambtenaar bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en 

Handhaving bij de gemeente de vondst direct meldt bij het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten te 

Wormer1. Dit is de centrale plaats voor het melden van Noord-Hollandse vondsten. Hier is voldoende 

                                                      
1 Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Provincie Noord-Holland, 
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kennis aanwezig om deze vondstmelding verder af te handelen. De vondsten blijven in het geval van 

toevalsvondsten eigendom van de vinder. 

 

Historische structuurlijnen 

De dichtstbijzijnde historische structuurlijn wordt gevormd door de Stelling van Den Helder. 

Hoewel de Prins Willem Alexandersingel wel valt binnen het beschermd stadsgezicht Den Helder 

wordt deze niet aangegeven als Historische Structuurlijn. Dit is voornamelijk te wijten aan het feit dat 

pas in 1916 werd begonnen met de aanleg ervan. 

 

 
Kaart: Landschap & Cultuurhistorie 

 
Bron: Provincie Noord-Holland 
 
 
Het bestemmingsplan maakt geen ruimtelijke ontwikkeling mogelijk die de cultuurhistorische waarden 

in het plangebied aantasten. 

 

 

Beschermd stadsgezicht Stelling van Den Helder  

Het beschermd stadsgezicht Stelling van Den Helder bestaat uit de linies en forten die behoren tot de 

stelling van Den Helder, inclusief een gedeelte van de schootsvelden de voormalige Rijkswerf 

Willemsoord, inclusief de havenwerken met randbebouwing en het Helders Kanaal en de Prins Willem 

Alexander Singel aan de zuid en zuidoostzijde van Oud Den Helder. De stelling dateert in eerste 

aanleg uit de Napoleontische periode. De 19e eeuwse Stelling en de Rijkswerf hebben in grote mate 

de stedenbouwkundige ontwikkeling bepaald van Den Helder in de periode tot 1940. 

 
 
 
 
 
Kaart: begrenzing van het beschermd stadsgezicht 

                                                                                                                                                                      
   Gebouw Mercurius, Veerdijk 32, 1531 MS Wormer 
   voor vondstmelding: tel 075-6474514 
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In december 2007 is de Stelling van Den Helder officieel als het beschermd stadsgezicht aangewezen 

door de Rijksdienst voor Archeologie Cultuur-landschap en Monumenten. Bij de aanwijzing is 

geoordeeld dat de onderliggende bestemmingsplannen waarin een aanlegvergunningenstelsel was 

opgenomen daarmee afdoende beschermend waren. 

 

Voor het plangebied houd dit in dat niet zozeer de bebouwing maar de ruimtelijke inrichting van de 

Singel als verbinding tussen de Grachtengordel en de Linie van wezenlijk belang is.  

 

Functies in het beschermde stadsgezicht worden in principe op de normale manier geregeld, zodat in 

een beschermd stadsgezicht ook bestemmingen als Bedrijf of Detailhandel zullen voorkomen. Omdat 

het een beschermd stadsgezicht betreft, gaat het in eerste instantie echter om het uiterlijk van de 

omgeving. Zoals aangegeven voldeed het onderliggend bestemmingsplan Oud Den Helder, 

Kanaalweg aan de vereisten zoals aangeven in artikel 36 Monumentenwet 1988 en was het 

bestemmingsplan voldoende beschermend met betrekking tot het aangewezen gebied. Voor alle 

(bouw) en aanleg activiteiten in het gebied moet dan vergunning worden aangevraagd. Op basis van 

toetsing aan het bestemmingsplan kunnen burgemeester en wethouders het verrichten van deze 

activiteiten al dan niet toestaan. Op die wijze kunnen zij de karakteristieke waarden van zo’n gebied 

waarborgen. 

 

Om deze reden is het voorliggende voorzien van regelgeving voor een omgevingsvergunning voor het 

uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde en van werkzaamheden (voorheen aanlegvergunning). 

Op deze wijze worden de cultuurhistorische waarden van de gronden veilig gesteld.  

 

Overigens blijft ook een bestemmingsplan voor een beschermd stadsgezicht een zaak van 

toelatingsplanologie: het geeft slechts ruimtelijke randvoorwaarden, doch geen verplichting tot 

realisering.  
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Rijksmonumenten 

Binnen het plangebied zijn geen rijks- of provinciale monumenten gelegen. 

Wel liggen er binnen het plangebied een 2-tal gemeentelijke monumenten te weten 

 
Straat Huisnummer 
Jacob van Heemskerkstraat  1 (oud militair kledingmagazijn) 
Prins Willem Alexandersingel  bakstenen brug 

 
Beide locaties zijn conserverend bestemd 
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3.11 Parkeren  

Den Helder staat voor een aantal belangrijke keuzes ten aanzien van parkeren. Daarom heeft de 

gemeente Den Helder een integrale parkeervisie opgesteld, welke in oktober 2009 is vastgesteld. Het 

is een parkeervisie op hoofdlijnen. Op basis van deze hoofdlijnen wordt de komende jaren concreet 

parkeerbeleid gemaakt.  

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

dien aard dat zware pakkerregulerende maatregelen zoals betaald parkeren of vergunning-parkeren 

noodzakelijk zijn. 

Wel moet geconstateerd worden dat bepaalde wijken/buurten hun eigen parkeerperikelen kennen. 

Vanuit het beleid wijkgericht werken kan gekeken worden of voor de specifieke gevallen oplossingen 

of verbeteringen te bewerkstelligen zijn. Te denken valt dan aan de aanleg van extra parkeerplaatsen.  

 
In de oudere wijken in Den Helder, Visbuurt en Van Galenbuurt is de parkeerdruk relatief hoog. Indien 

de parkeerdruk wordt veroorzaakt door derden, bijv. werknemers centrum, kunnen parkeer 

regulerende maatregelen uitkomst bieden. Maar veelal is de parkeerdruk hoog in de avond-uren als 

de bewoners thuis zijn. Uitbreiding van parkeergelegenheid is vrijwel niet mogelijk in deze oude 

buurten, zonder dat bestaande voetgangersgebieden weer worden opengesteld voor parkeren. Toch 

worden bij herbestratingwerkzaamheden in deze buurten efficiencyslagen gemaakt op het gebied van 

parkeren, zonder dat de leefbaarheid daar onder lijdt.  

Samengevat kan voor het plangebied worden gezegd dat de gronden op grond van de parkeervisie 

niet in aanmerking voor parkeerregulering. Wel is de Nota Bouwen en Parkeren van toepassing voor 

nieuwe ontwikkelingen binnen het plangebied.  

 
In de Nota Bouwen en Parkeren 2011-2016 welke is vastgesteld in april 2011 zijn de parkeernormen 

voor het parkeren in de Den Helder neergelegd. De uitgangspunten hierbij zijn:  

 

� Voor alle nieuwbouwprojecten geldt dat het parkeren plaatsvindt op eigen terrein. Dit is tevens 

in de bouwverordening vastgelegd. Bij aantoonbare reden is ontheffing van deze eis mogelijk; 

� Bij de parkeernormen is aangesloten bij het ASVV van het CROW; 

� Bij de herinrichting van de openbare ruimte van de oude woonbuurten zoekt de gemeente 

naar praktische oplossingen voor de parkeerproblemen. 

 

Omdat het bestemmingsplan geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk maakt, hoeven er vanuit het aspect 

parkeren geen verdere onderzoeken uitgevoerd te worden. 
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3.12  Toerisme en Recreatie  

In juni 2008 heeft de gemeenteraad de Nota Toerisme & Recreatie vastgesteld. De nota beoogt het 

maken van een kwaliteitsslag in toerisme en recreatie welke moet leiden tot hogere bestedingen en 

meer werkgelegenheid in de sector. De kwaliteitsslag moet gemaakt worden op basis van de beleving 

van natuur, rust en zee enerzijds en het (maritiem) cultuurhistorisch erfgoed anderzijds. 

Als basis voor de toeristische samenwerking en activiteiten in de gemeente zijn daarvoor drie 

toeristische profielen voor Den Helder gedefinieerd: Spannend Den Helder, Maritiem Den Helder en 

Gezond Den Helder. In de nota wordt aangegeven dat het evenementen(subsidie)beleid (zoals 

vastgelegd in de beleidsnota evenementenbeleid ‘Den Helder gevierd!’ en in de ‘Uitvoeringsnota 

Evenementen’) wordt herijkt. Evenementen die het meest bijdragen aan de gewenste toeristische 

profilering van Den Helder en die een regionale uitstraling hebben, moeten zich in positieve zin 

kunnen onderscheiden van andere evenementen.   

 

(Mogelijke) evenementenlocaties in Oud Den Helder: 

1. De grachten- Singel worden op dit moment niet gebruikt voor evenementen, maar ze bieden 

wel goede mogelijkheden voor Maritieme kijkevenementen, kanowedstrijden, drakenbootraces 

en watersurvivals;  

2. De dijk is een geschikt terrein voor grootschalige evenementen en kan dienen als tribune voor 

toeschouwers van water en- of landevenement.    
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4. Ontwikkelingsvisie  
 
 

4.1 Ruimtelijke ontwikkelingen 

In het plangebied zullen zich in de nabije toekomst geen ruimtelijke ontwikkelingen voor gaan doen. 

Het plangebied betreft een bestaand bebouwd gebied, waarbinnen de ruimteverdeling reeds heeft 

plaatsgevonden. De ontwikkelingen zullen zich beperken tot o.a. aan-, uit en bijgebouwen. 

 

De enige aspecten die in tegenstelling tot de voorliggende bestemmingsplannen als gevolg van nieuw 

rijksbeleid thans expliciet geregeld worden betreffen: 

 

Regelgeving Beschermd Stadsgezicht 

Een deel van het plangebied is gelegen binnen het aangewezen beschermd stadsgezicht Stelling 

van Den Helder. In het aanwijzingsbesluit is geoordeeld dat het oude bestemmingsplan Oud Den 

Helder -Kanaalweg een voldoende beschermde werking had wegens de in dat plan opgenomen 

aanlegvergunningen stelsel.  

 

Dit stelsel is in het nieuwe bestemmingsplan overgenomen waar het onder de huidige 

naamgeving omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, en 

van werkzaamheden als dubbelbestemming is opgenomen. 

 
 

Beschermingszone voor de primaire waterkering 

Zoals in paragraaf 3.7 als staat vermeld is de primaire waterkering gelegen in het noorden van dit 

plangebied. Als gevolg daarvan is de beschermingszone voorzien van een dubbelbestemming. Op 

deze wijze kan worden voorkomen dat de primaire waterkering wordt aangetast zodat hij zijn 

waterwerend vermogen kan verliezen. Binnen dit gebied geldt derhalve een bouw en aanleg 

verbod. Nadat een verklaring van het Hoogheemraadschap is overlegd kan hiervan ontheffing 

worden verleend. 
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5. Juridische aspecten  

5.1 Inleiding 
 

Als belangrijkste doelstellingen voor het bestemmingsplan Oud Den Helder 2012 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 eventuele bijlagen), de verbeelding met daarbij een 

toelichting (met eventuele bijlagen). 

 

De regels (met eventuele bijbehorende bijlagen) bevatten het juridisch instrumentarium voor het 

regelen van het gebruik van de gronden en gebouwen en bepalingen omtrent 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 reeds 

ontwikkeld gebied. De bestaande situatie wordt in de meeste gevallen positief bestemd. Omdat de 

bestaande situatie het uitgangspunt is, kenmerkt een beheerplan zich door een meer gedetailleerde 

plankaart. Bestemmings- en bouwvlakken worden nauwkeurig op de plankaart aangegeven. 

 

Een ontwikkelingsplan kenmerkt zich door een globaler kaartbeeld. Dit type plan wordt gebruikt voor 

gebieden die nog geheel of gedeeltelijk ontwikkeld moeten worden en is dus gericht op verandering. 

 

Het bestemmingsplan Oud Den Helder 2012 vervult in Den Helder hoofdzakelijk een beheerfunctie. 

Dit is ook te zien aan het kaartbeeld. Er is zeer gedetailleerd bestemd, per perceel en in sommige 

gevallen hebben onderdelen van een perceel zelfs een andere bestemming.  

 

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 vermeld 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. 

 

 

 



 
 
t_NL.IMRO.0400.222BPOUDDH2012                       Ontwerp mei 2012 47 van 61 
 
 

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 bestemmingsplanbepalingen ook flexibiliteit-

bepalingen 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.  

 

Hieronder volgt een beschrijving van de belangrijkste functies in het plangebied en de wijze waarop ze 

in de voorschriften zijn opgenomen. 
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Bestemmingen 

Het bestemmingsplan Oud Den Helder 2012 bevat de volgende bestemmingen: 

1. Bedrijf 

2. Bedrijf - Nutsvoorziening 

3. Groen 

4. Maatschappelijk 

5. Sport 

6. Tuin  

7. Verkeer 

8. Verkeer - Verblijf  

9. Water 

10. Wonen 

11. Wonen-Woongebouw  

 

1. Bedrijf  

In het bestemmingsplan komen de bedrijven voor langs de J. Hoogerwerfstraat. Voor de gevestigde 

bedrijven aan de Cornelis Houtmanstraat is gekozen om deze middels een aanduiding binnen de 

bestemming Wonen mogelijk te maken. 

De in het plangebied voorkomende bedrijven zijn allemaal positief bestemd. Indien het bestaande 

bedrijf ophoudt te bestaan, kan alleen een bedrijf die is genoemd in de bedrijvencategorie C worden 

gevestigd. 

Ten behoeve van gewenste flexibiliteit is een vrijstellingsmogelijkheid voor categorie B opgenomen 

voor bedrijven die niet in categorie A staan aangegeven alsmede voor bedrijven die naar aard en 

invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met zulke bedrijven.  

 

Bij het toestaan van bedrijven is gekeken naar hoofdstuk 4 van de VNG handleiding waarin staat 

opgenomen de staat van bedrijfsactiviteiten functievermenging. De bijbehorende tabel is aan de 

voorschriften verbonden als maatgevend om bestaande bedrijvigheid wel en niet toe te staan. Daarbij 

wordt de toegestane bedrijvigheid beperkt tot de categorieën A en B.  

 

Categorie A houd in “activiteiten die zodanig weinig milieubelastend voor hun omgeving zijn, dat deze 

aanpandig aan woningen kunnen worden uitgevoerd. De eisen uit het bouwbesluit voor scheiding 

tussen woningen en bedrijven zijn daarbij toereikend”    

Categorie B houd in “Activiteiten die in gemengde gebieden kunnen worden uitgeoefend, echter met 

een zodanige milieubelasting voor hun omgeving dat zij bouwkundig afgescheiden van woningen en 

andere gevoelige functies dienen plaats te vinden.”  
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Categorie C bedrijven (De activiteiten zoals genoemd onder B, waarbij vanwege de relatief grote 

verkeersaantrekkende werking een ontsluiting op de hoofdinfrastructuur is aangewezen) zijn niet 

wenselijk gezien de afwezigheid om ter plekke te parkeren. 

 

2. Bedrijf-Nutsvoorziening 

Onder nutsgebouwen wordt verstaan bebouwing voor kabels, leidingen, riolering, telefooncentrales, 

zendmasten, transformator- en elektriciteitshuisjes.  

 
3. Groen 

Op de plankaart aangegeven gronden met de bestemming ‘Groen’ zijn bestemd voor 

groen(voorzieningen), park en plantsoen hieronder vallen bomenrijen, groene ruimten tussen 

bebouwing en voor groenstroken langs straten en paden, alsmede fiets- en voetpaden.  

Binnen het plangebied zijn op deze wijze de grotere groenelementen vastgelegd die mede bepalend 

zijn voor de hoofdgroenstructuur in het plangebied. Hieronder zijn ook zaken begrepen als paden, 

speelvoorzieningen en water, mits ondergeschikt aan de hoofdfunctie.  

 
In de voorschriften is voor wat betreft deze bestemming de volgende regeling uitgewerkt. In, op of 

boven de gronden met de bestemming ‘Groen’ is het bouwen van gebouwen met uitzondering van 

gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen niet toegestaan. Het gebruik van deze gronden als 

parkeervoorziening is niet toegestaan.  

 
 
4. Maatschappelijk  

In beginsel worden onder deze bestemming activiteiten gebracht die betrekking hebben op (non profit) 

voorzieningen die een maatschappelijk belang dienen. Hieronder vallen o.a. onderwijsinstellingen, 

jeugd-/kinder-/naschoolseopvang, zorg en welzijnsinstellingen, religieuze gebouwen, gezondheidszorg 

en andere specifieke vormen van maatschappelijke dienstverlening. Maar ook militaire terreinen en 

inrichtingen en justitiële inrichtingen vallen hieronder.  

 

5. Sport  

Een perceel aan de A.J. Kuiperstraat is bestemd als Sport, De reden hiertoe is dat de gronden in 

gebruik zijn als speelterrein. Op grond van de RO standaarden valt deze activiteit omder de 

bestemming Sport. 

 

 
6. Tuin  

Op het perceel behorende bij de woonhuizen buiten het vlak met de bestemming ‘Wonen’ is de 

bestemming ‘Tuin’ gelegd.  

De bestemming Wonen kent de mogelijkheid om hoofdgebouw te realiseren van maximaal 10 meter 

diep, in veel gevallen is nog geen gebruik gemaakt van de maximale bouwmogelijkheid die het 

bestemmingsplan bied. Aan- uitbouwen en bijgebouwen mogen worden gerealiseerd aan de 
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bestaande woning, in veel gevallen zal een deel van de uitbreiding liggen binnen de bestemming 

‘Wonen’, maar deze mag ook liggen binnen de bestemming ‘Tuin’. 

 

Op de als tuin bestemde gronden kunnen de gevolgen van aan- en uitbouwen en overige bijgebouwen 

van invloed zijn op de kwaliteit van de woonomgeving. Binnen de gronden die als Tuin zijn 

aangemerkt en vóór de voorgevelrooilijn liggen is plaatsing van aan- en bijgebouwen in principe niet 

mogelijk. Voor kleine aan- uitbouwen zoals erkers zijn onder voorwaarden uitzonderingen mogelijk.     

 
In dat gedeelte van het perceel dat áchter de voorgevelrooilijn ligt mag het achtererf deels bebouwd 

worden. Daarbij gaat het om dat gedeelte van het perceel dat 1 meter achter de voorgevelrooilijn ligt. 

In de voorschriften wordt het totale oppervlak van alle aan- en uitbouwen en bijgebouwen samen per 

woning beperkt. De gezamenlijke oppervlakte van de aan-, uitbouwen en bijgebouwen mag niet meer 

bedragen dan 50% van het oppervlakte van het achtererf, tot een maximale oppervlakte van 45m2. 

Daarmee wordt voorkomen dat er een te grote bouwmassa ontstaat op het perceel, omdat dit uit het 

oogpunt van vormgeving en rechtszekerheid niet gewenst is.  

 
De aan- en uitbouwen dienen te worden gerealiseerd binnen 3 meter van de oorspronkelijke 

achtergevel. De hoogtematen van de aan- en bijgebouwen zijn afgestemd op een minimale belasting 

van de buren in verband met de bezonning van de woning. Daarbij is een maximale goothoogte 

toegestaan van 3 meter en een nokhoogte van 4,5 meter. Bijgebouwen mogen tevens gebouwd 

worden op het achtererf, met een maximale goothoogte van 3 en een dakhoogte van 4,5 meter.    

 

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

  
7. Verkeer 

De wegen met de bestemming ‘Verkeer’ zijn bestemd voor rijbanen, parkeervoorzieningen, fiets- en 

voetpaden, bermen en groenvoorzieningen. De voornaamste functie van de bestemming is echter 

gericht op de doorstroming van het verkeer. Deze bestemming is gelegd op die wegen die te boek 

staan als wegen voor doorgaand verkeer. Binnen de bestemming zijn kleine gebouwen (zoals 

transformatorhuisjes) en bouwwerken geen gebouw zijnde (zoals palen en masten), toegestaan. 

 

8. 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. 
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In woonbuurten treft men vaak separate 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 

bouwvlak 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. 

  
9. Water 

Op de plankaart staan de bestaande in het plangebied aanwezige water aangegeven met de 

bestemming Water.  Binnen deze bestemming is het realiseren van bruggen toegestaan. 

 
10. Wonen  

In principe bestaan de woningen in de bestemming Wonen uit woonhuizen, onder dit begrip wordt 

verstaan een gebouw welke bedoeld is voor één afzonderlijk huishouden, in het algemeen 

spraakgebruik wordt vaak gesproken over een eengezinswoning. Het gaat daarbij om vrijstaande, 

halfvrijstaande en rijtjeswoningen inclusief de bij de woonhuizen behorende aan- en uitbouwen en 

bijgebouwen. 

 

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 

middels een aanduiding op de plankaart op te nemen.  

  

Voor het realiseren van nieuwe woningen is in de regels een parkeereis opgenomen. Deze eis is 

opgenomen om parkeerproblemen in de woongebieden te voorkomen. Daarbij kan gedacht worden 

aan situaties waarbij parkeerplekken verloren gaan door uitbreiding van bestaande bebouwing, maar 

ook aan situaties waarbij door uitbreiding meer behoefte is aan parkeerplaatsen naast de reeds 

bestaande plaatsen.  

 

Aan de regels zijn gebruiksregels toegevoegd. Deze regelen dat het is toegestaan dat een woning 

voorziet in een aan huis verbonden beroep (zoals dat van advocaat, of arts e.d. zijn mogelijk, mits 

deze nevenfuncties ondergeschikt blijven aan het hoofdgebruik, namelijk wonen) tot een maximum 
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oppervlak van 30% van het begane grond oppervlak met een maximum van 35m2. Ook qua 

ruimtelijke uitwerking en uitstraling dient de nevenfunctie ondergeschikt te zijn aan de woonfunctie.  

 

In de ontheffing voor gebruiksregels is een mogelijkheid opgenomen om dit oppervlak te vergroten 

naar maximum 40% van de begane grond met een maximum van 50m2 echter onder een aantal 

voorwaarden waaronder een aanvullende parkeerverplichting in de vorm van 1,55 parkeerplaatsen 

per 100m2 bruto vloer oppervlak.  

 
De woningen aan de Cornelis Houtmanstaat zijn voorzien van de aanduiding ‘Bedrijf’ dit om de 

bestaande rechten te respecteren. Ten aanzien van de toegestane bedrijven is aansluiting gezocht bij 

de bedrijvenlijst zoals opgenomen in bijlage C van de regels. (zie ook de toelichting bij de bestemming 

Bedrijf). 

 
 
11. Wonen-Woongebouw 

De bestemming ‘Wonen – Woongebouw’ heeft betrekking op gebouwen met gestapelde woningen en 

wordt kenbaar gemaakt met de aanduiding WG (woongebouw). De maximale bouwhoogte van de 

woongebouwen is aangegeven in het bouwvlak. Waar in de woongebouwen in de plint ook andere 

functies zijn toegestaan zijn specifieke aanduidingen opgenomen. De parkeervoorzieningen ten 

behoeve van de woongebouwen zij/kunnen binnen het bouwvlak worden gerealiseerd en zijn niet 

apart aangeduid. 

 

Dubbel - Bestemmingen 

Het bestemmingsplan Oud Den Helder 2012 bevat de volgende dubbel - bestemmingen: 

1. Waarde Cultuurhistorie –beschermd stadsgezicht 

2. Waterstaat- Waterkering 

 
 
 

1. Waarde Cultuurhistorie - 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 Oud Den Helder- 

Kanaalweg en  Oud Den Helder 1e herziening afdoende beschermend waren. In dat plan was voorzien 

van een aanlegvergunningenstelsel die het behoud de structuur van het gebied afdoende waarborgde. 
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In dit bestemmingsplan zijn de gronden voorzien van een dubbelbestemming. Uitgangspunt van deze 

dubbelbestemming is om de bebouwingssystematiek van de P.W.A. Singel en een deel van de Linie 

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. 

 
 
2. Waterstaat- Waterkering (dubbelbestemming) 

Door middel van deze bestemming is de zeewering aan de noordzijde van het plangebied bestemd. 

Bouwen is slechts toegestaan ten dienste van de bestemming. Diverse werken en werkzaamheden, 

waaronder grondwerkzaamheden, zijn gebonden aan een aanlegvergunning. 

 

 

5.4.3 Algemene regels  
Hoofdstuk 3 bevat de algemene regels, zoals de anti-dubbeltelbepalingen, algemene bouw, - 

gebruiks, - ontheffingsregels alsmede 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 

 
Artikel 16  Anti dubbeltelbepaling  

In dit artikel wordt geregeld hoe kan worden voorkomen dat er in feite meer wordt gebouwd dan het 

bestemmingsplan beoogd, bijvoorbeeld in het geval (onderdelen van) bouwpercelen van eigenaar 

wisselen. De regeling is met name van belang met het oog op woningbouw. Door verwerving van een 

extra (bouw)perceel of een gedeelte daarvan kunnen de gronden niet meegenomen worden in de 

berekening van de bouwmogelijkheden van het nieuwe perceel als de nieuw verworven gronden 

reeds meegenomen zijn in de berekening van een eerdere bouwvergunning. Het is dus niet 

toegestaan gronden twee keer in te zetten om een omgevingsverguning te verkrijgen.  

 
Artikel 17  Algemene gebruiksregels 

Hieronder zijn vermeld de gebruiksregels die over alle bestemmingen in het bestemmingsplan vallen. 

Dit voorkomt dat deze gebruiksregels bij iedere bestemming afzonderlijk opgenomen dienen te 

worden. 

 
Artikel 18 Algemene aanduidingsregels 

In dit hoofdstuk worden regels gesteld behorende bij de gebiedsaanduidingen op de digitale 

verbeelding. In dit bestemmingsplan is dat de gebiedsaanduiding ‘Vrijwaringszone - waterkering’. Daar 

waar deze aanduiding strijdig is met de bestemming zijn deze aanduidingen maatgevend. 
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De vrijwaringszone is opgenomen liggende buiten de primaire waterkering maar in het gebied waar 

eventuele bebouwing wel invloed heeft op de functie van de primaire waterkering. Binnen het 

aanduidingsgebied geld een bouwverbod. In de regels is tevens een afwijkingsmogelijkheid 

opgenomen voor deze regel indien een positief advies in ontvangen van de beheerder van de primaire 

waterkering.  

 
 
Artikel 19 Algemene afwijkingsregels  

Dit is een flexibiliteitbepaling met afwijkingsmogelijkheden die voor alle bestemmingsplannen gelden. 

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 wel een collectief belang hetgeen zal leiden tot een 

verbetering van het straat- en bebouwingsbeeld. Een individuele aanvraag wordt niet gezien als het 

verbeteren van het straatbeeld. Dit treed pas op als 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. 

 

Artikel 20. Overgangregels  

In dit artikel is geregeld wat de juridische gevolgen zijn voor bouwwerken die al bestaan op het 

moment van tervisielegging van het ontwerp van het plan dan wel nadien nog kunnen worden 

opgericht overeenkomstig de daarvoor geldende bepalingen van de Woningwet. Ook wordt geregeld 

wat de juridische gevolgen zijn van gebruik van de gronden en zich op die gronden bevindende 

bouwwerken, dat al plaatsvond vóór de datum waarop het onderhavige bestemmingsplan 

onherroepelijk rechtskracht heeft verkregen. 

 

Bouwwerken 

Legale bouwwerken die bestaan op het tijdstip van tervisielegging van het ontwerp van het plan 

mogen gedeeltelijk of geheel worden vernieuwd of veranderd. Ook mogen zij na het tenietgaan  als 

gevolg van een calamiteit worden herbouwd, op voorwaarde dat de betreffende 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. 
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Gebruik 

Legaal gebruik van gronden alsmede het gebruik van zich op die gronden bevindende bouwwerken, 

dat in strijd is met het toegestane gebruik in het onderhavige plan, maar al plaatsvond vóór de datum 

waarop het plan onherroepelijk rechtskracht heeft verkregen, mag worden voortgezet. Het gaat om 

illegaal gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen, tot die datum geldende plan, daaronder 

begrepen de overgangsbepalingen van dat plan en waartegen alsnog kan worden opgetreden. 

 

Het is verboden het met het plan strijdige gebruik te wijzigen, tenzij door wijziging van het gebruik de 

afwijking van het plan niet wordt vergroot. 

 

Artikel 21. Slotregel  

Dit artikel geeft de naam van het bestemmingsplan aan : Oud Den Helder 2012.  
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5.5 Toepassing en handhaving van het bestemmingsplan 
 
Het ontwikkelen van beleid en de vertaling daarvan in een bestemmingsplan heeft geen zin, indien na 

de vaststelling van het bestemmingsplan geen handhaving plaatsvindt. Daarom is het belangrijk om 

reeds ten tijde van het opstellen van een bestemmingsplan aandacht te besteden aan de 

handhaafbaarheid van de voorgeschreven regels. 

Vier factoren zijn van wezenlijk belang voor een goed handhavingsbeleid: 

1. Voldoende kenbaarheid van het plan bij degene die het moeten naleven. 

2. Voldoende draagvlak voor beleid en regeling van het plan. De inhoud van het plan kan slechts 

gehandhaafd worden indien het beleid en de regeling in grote kring ondersteund worden door 

de gebruikers van het plangebied. Uiteraard kan niet iedereen zich vinden in elk onderdeel 

van het plan. Een algemene positieve benadering van het bestemmingsplan is echter wel 

wenselijk. 

3. Realistische en inzichtelijke regeling. De juridische regeling moet niet onnodig beperkend of 

inflexibel zijn. De bepalingen moeten bovendien goed controleerbaar zijn. Daarom moeten de 

voorschriften niet meer regelen dan noodzakelijk is. 

4 Actief handhavingsbeleid. Het sluitstuk van een goed handhavingsbeleid is voldoende controle 

van de feitelijke situatie in het plangebied. Daarnaast moeten adequate maatregelen worden 

getroffen indien de voorschriften worden overtreden. Indien dit wordt nagelaten, ontstaat een 

grote mate van rechtsonzekerheid. 

 

Hieronder wordt aangegeven hoe is omgegaan met de hierboven genoemde punten: 

Ad 1) Het bestemmingsplan is reeds in de pre-concept fase rondgestuurd aan de met handhaving 

belaste afdeling met het verzoek hierop commentaar te leveren met het oog op de latere 

handhaving van het bestemmingsplan. 

Ad 2) Om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren voor het bestemmingsplan is het concept 

bestemmingsplan op grond van de gemeentelijke inspraakprocedure ter inzage gelegd. Het 

doel hiervan is om vooruitlopend op de officiële procedure belanghebbenden te horen om op 

deze wijze een breed gedragen plan te krijgen. Ook is er over het bestemmingsplan overleg 

geweest met de wijkcoördinator die het plan heeft inbrengt in het wijkoverleg. 

Ad 3) Dit is een van de uitgangspunten bij het opstellen van de voorschriften. Met het aanbieden in 

de pre conceptfase aan de met handhaving belaste afdeling alsmede de ter inzage legging op 

grond van de gemeentelijke inspraakronde wordt dit afgetoetst. 

Ad 4) Indien zich strijdige en ongewenste ontwikkelingen of activiteiten voordoen, staat ten behoeve 

van de handhaving van het verbod in de Algemene wet bestuursrecht een aantal 

bevoegdheden ter bevordering van de naleving van de planvoorschriften ter beschikking. Bij 

de toepassing van deze bevoegdheden tot het toepassen van bestuursdwang of het opleggen 

van een dwangsom wordt gebruik gemaakt van een opgesteld draaiboek. 
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De controle op de naleving van het bestemmingsplan wordt uitgevoerd door het team 

Handhaving van de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving (V.V.H.). Nadat een feit 

is geconstateerd zal, behoudens spoedeisende gevallen, eerst de overtreder worden 

benaderd om aan de overtreding een einde te maken. Dit kan door middel van het staken en 

het opheffen van de strijdigheid. 

 

Indien de strijdigheid niet wordt beëindigd, zal aan het dagelijkse bestuur van de gemeente 

worden voorgelegd om door het opleggen van een last onder dwangsom of een last onder 

bestuursdwang, te bevorderen dat de situatie in overeenstemming wordt gebracht met het 

bestemmingsplan. Daartoe zal aan de overtreder een schriftelijke waarschuwing worden 

verzonden waarin is vermeld binnen welke termijn de overtreding moet worden beëindigd. 

Tevens staat in de waarschuwing vermeld welke actie vanwege de gemeente kan worden 

verwacht indien de strijdigheid niet wordt beëindigd. De kosten van het toepassen van 

bestuursdwang worden verhaald op de overtreder. 
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6. Economische uitvoerbaarheid  

6.1   Algemeen  

Ingevolge 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 daarom in economisch opzicht 

uitvoerbaar.  

 

Eventuele planschade anders dan door een planschade overeenkomst geregeld komen voor rekening 

van de Gemeente Den Helder. 
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7. Overleg en inspraak 

Het voorontwerpbestemmingsplan Oud Den Helder 2012 heeft vanaf 9 maart 2012 tot en met  

19 april 2012 ter inzage gelegen. Het plan heeft 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. De indieners stellen 

wij hiervan middels een brief op de hoogte. In deze brief geven wij tevens aan wat de 

vervolgprocedure van het bestemmingsplan is. 

 

De beantwoording van de reacties is opgenomen in de als bijlage 2 bij deze toelichting opgenomen  

Nota van beantwoording. In deze nota 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. Deze nota wordt tevens aangemerkt als het eindverslag 

van de gemeentelijk inspraak.  

 

In het kader van het vooroverleg met andere overheden hebben 4 overheidsinstanties 

(Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, ministerie I&W, de veiligheidsregio en de provincie 

Noord-Holland) gereageerd op het voorontwerp bestemmingsplan. In deze Nota van beantwoording 

welke als bijlage 2 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. Tevens wordt 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.  

 


