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Onderwerp:  Vaststellen bestemmingsplan Harssens 2014 

 

Gevraagd besluit: 

1. De nota van beantwoording ontwerp bestemmingsplan Harssens 2014 vast te stellen; 
2. De door indiener 1 ingediende zienswijzen ontvankelijk te verklaren en te volgen; 

3. Op grond van overwegingen welke zijn vastgelegd in de “Nota van beantwoording ontwerp 

Bestemmingsplan Harssens 2014” de in hoofdstuk 4 van deze nota voorgestelde wijzigingen aan te 

brengen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan; 

4. Het bestemmingsplan “Harssens 2014”, als vervat in de dataset met planidentificatie 
NL.IMRO.0400.711BPHARSSENS2014-VST1, met de aangegeven wijzigingen ten opzichte van het 

ontwerp bestemmingsplan langs elektronische weg vast te stellen; 

5. De bij dit besluit behorende verbeelding van de bestemming op papier vast te stellen; 

6. Vast te stellen dat o_ NL.IMRO.0400.711BPHARSSENS2014-VST1_Ondergrond GBKN de voor dit 

bestemmingsplan gebruikte ondergrond is; 

7. Geen exploitatieplan vast te stellen, aangezien het kostenverhaal binnen het plan geregeld is; 

8. dat het bijbehorend raadsvoorstel en nota van beantwoording integraal onderdeel uitmaakt van het 

besluit. 

 

 

Publiekssamenvatting 
Het bestemmingsplan Harssens 2014 is opgesteld om twee ruimtelijke plannen op het Harssens schiereiland in 
de Haven van Den Helder mogelijk te maken.  
Het ene project behelst het in de toekomst realiseren van een kantoorcomplex ten behoeve van onderzoek voor 
Imares. Imares is een toonaangevend, onafhankelijk onderzoeksinstituut voor strategische en toegepast marien 
ecologisch onderzoek. Het nieuw op te richten gebouw zal de huidige gebouwen in Den Helder en Texel 
vervangen. 
Het andere project welke dit bestemmingsplan direct mogelijk maakt betreft het realiseren van een 
Zeemanschapstrainer ten behoeve van het Ministerie van Defensie. Met behulp van deze trainer kunnen 
zeeactiviteiten op land worden nagebootst. Gedeelten van zeeschepen worden hiervoor op land nagebouwd. 
Daarnaast worden een trainingsgebouw en opslag gerealiseerd. 
Omdat beide projecten in de nabijheid van elkaar liggen worden beide ontwikkelingen in één bestemmingsplan 
mogelijk gemaakt. 

Het bestemmingsplan voorziet in een actuele regeling voor beide plannen waarin alle beleidsstukken zijn 

meegenomen in het bijzonder de (verplichte)zones opgenomen die behoren bij de waterkering en het 

aangewezen beschermd stadsgezicht. 

 

Het ontwerp bestemmingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen. Binnen deze periode heeft  

één instanties zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen en onze reactie daarop wordt behandeld in de “Nota 
van beantwoording ontwerp bestemmingsplan Harssens 2014”. Hierin wordt ook geadviseerd hoe de reacties af 
te handelen. De raad wordt voorgesteld de nota van beantwoording vast te stellen. De daarin opgenomen 

voorstellen over te nemen en vervolgens het bestemmingsplan Harssens 2014 gewijzigd vast te stellen.  
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Inleiding 
Een herziening van een bestemmingsplan dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening iedere tien jaar plaats 
te vinden. Daarnaast wordt een bestemmingsplan opgesteld indien tussentijds sprake is van een grootschalige 
ontwikkeling binnen een plangebied.  
Het vorige bestemmingsplan Haven Den Helder 2007 en Haven Den Helder 1

e
 herziening 2009 voorzien niet in 

de mogelijke bouw van een onderzoeksfaciliteiten/kantoor voor Imares danwel in het realiseren van een 
Zeemanstrainer op Harssens.  
 
In het nu aangeboden bestemmingsplan maakt zijn deze ontwikkelingen wel opgenomen. Het realiseren van de 
zeemanstrainer is direct bestemd en het realiseren van het kantoor/onderzoeksfaciliteiten met een 
wijzigingsplan. Hierbij is aansluiting gezocht bij de bestaande structuur van het al gerealiseerde gebied. De 
omvang van het plangebied beslaat de direct bij de ontwikkeling betrokken gronden op het schiereiland 
Harssens.  
 
Zoals aangegeven volgt het bestemmingsplan Harssens 2013 het actuele rijks- en provinciaal beleid voor het 
gebied. Daarnaast is de bestaande situatie in de toelichting opgenomen evenals de milieuaspecten, cultureel 
erfgoed, de ontwikkelingsvisie en de juridische planopzet. Voor de verschillende bestemmingen in het 
plangebied zijn regels opgesteld. Ook is aandacht besteed aan de binnen het plangebied liggende waterkering, 
KE-contouren en de het beschermd stadsgezicht. 

 

Het voorontwerp bestemmingsplan Harssens 2013 heeft in het kader van de gemeentelijke inspraakverordening 

met ingang van 1 mei 2013 gedurende 6 weken ter visie gelegen. In deze periode kon het plan op het 

gemeentehuis en op de gemeentelijke website worden ingezien. Tevens is gedurende deze periode het 

voorontwerp bestemmingsplan aan meerdere overleginstanties toegezonden in het kader van het wettelijk 

verplicht vooroverleg. 

 

Het openstellen van de inspraakprocedure die hoewel hij geen onderdeel uitmaakt van de juridische procedure 

tot het vaststellen van een bestemmingsplan is bedoeld als voorbereidingsfase om onvolkomenheden in het 

bestemmingsplan te signaleren. Na verwerken van de ontvangen reacties is een ontwerp bestemmingsplan 

Harssens 2013 opgesteld welke vanaf 16 juli 2013 gedurende zes weken ter inzage heeft gelegen.  

 

Gedurende de termijn dat het ontwerp bestemmingsplan ter inzage heeft gelegen, hebben wij o.a. van de TESO 

een reactie ontvangen dat uit onderzoek naar de voorgestelde bebouwing voor Imares geconcludeerd wordt dat 

de bouw zou leiden tot risico’s bij het afmeren van de veerboot. Naar aanleiding van deze reactie is het 

bestemmingsplan aangepast en is het aangepaste plan met de naam Harssens 2014 vanaf 26 mei 2014 als 

ontwerp ter visie gelegd. 

Op deze tervisielegging hebben wij één reactie ontvangen. De zienswijze is verwerkt en in de nota van 

beantwoording ontwerp bestemmingsplan Harssens 2014 en van een reactie voorzien. Tevens wordt in de nota 

van beantwoording een voorstel gedaan om de zienswijze te beantwoorden en op grond daarvan het ontwerp 

bestemmingsplan aan te vullen. 

 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Het beoogde maatschappelijk resultaat is een actueel bestemmingsplan te laten vaststellen dat voldoet aan de 

huidige wetgeving en dat tot stand is gekomen met inspraak en afweging van zienswijzen van 

belanghebbenden en betrokken overheidspartners. 

 

Hiertoe dient voor het bestemmingsplan een procedure doorlopen te worden waarin de volgende fasen te 

onderscheiden zijn: 

1.  Voorontwerp bestemmingsplan, tijdens deze fase wordt het bestemmingsplan op grond van de 

gemeentelijke inspraakverordening ter visie gelegd en wordt overleg gevoerd met andere 

overheidspartners; 

2.  Ontwerp bestemmingsplan, in deze fase zijn de reacties uit fase 1 verwerkt. Deze fase is de start van de 

officiële bestemmingsplanprocedure zoals bepaald inde Wet ruimtelijke ordening. Hiertoe wordt het 

ontwerpplan wederom ter visie gelegd en kan een ieder zijn zienswijzen kenbaar maken; 

3.  Vaststelling, de zienswijzen op het ontwerpplan worden verwerkt in een nota van beantwoording en het plan 

wordt met eventuele voorstellen tot wijziging aangeboden aan de Gemeenteraad. 

4.  Beroepsfase, na (gewijzigd) vaststellen van het bestemmingsplan wordt het bestemmingsplan ter visie 

gelegd, gedurende die termijn kunnen belanghebbenden beroep aantekenen bij de Raad van State. 

  

Met het vaststellen van de nota van beantwoording, het overnemen van de daarin gedane voorstellen en het 

gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan wordt de 3
e
 fase gestart. 
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Kader 

Het wettelijk kader wordt gevormd door de Wet ruimtelijke ordening die stelt dat alle bestemmingsplannen 

jonger dienen te zijn dan 10 jaar.  

 

Daarnaast worden in het Besluit ruimtelijke ordening procedurele regels gegeven aangaande het opstellen van 

een bestemmingsplan. Deze regels geven de verplichting aan overleg te voeren met belanghebbende andere 

overheden en het hoogheemraadschap en verslag te leggen over een eventueel te voeren inspraakprocedure. 

Dit verslag is opgenomen in hoofdstuk 4 van de toelichting.  

 

Binnen het plangebied zijn na gewijzigde vaststelling de volgende gemeentelijke (beleids)notities verwerkt: 

- Bestaande bestemmingsplannen; 

- Verleende vrijstellingen, ontheffingen en afwijkingen van die bestemmingsplannen; 

- Verleende milieuvergunningen; 

- Strategische visie Den Helder 2020; 

- Waterplan Den Helder Waterbreed; 

- Beleidsnotitie Cultuurhistorie; 

De beleidsnotities en de inhoud zijn weergegeven in hoofdstuk 2 van de toelichting. 

 

 

Argumenten 

vaststellen bestemmingsplan Harssens 2014 

 

Het bestemmingsplan voorziet in een actuele regeling voor het plangebied waarin alle beleidsstukken zijn 

meegenomen.  

Daarnaast zijn ook de (verplichte)zones opgenomen die behoren bij de waterkering en het gebied welke is 

aangewezen als beschermd stadsgezicht. 

 

In het bestemmingsplan zijn naast staand beleid de volgende zaken opgenomen: 

 

 Wijzigingsplan t.b.v. nieuwbouw Imares 
Het college van B&W heeft in juni 2013 besloten het ontwerp bestemmingsplan Harssens 2013 ter inzage 
te leggen (advies a13.00681). Dit bestemmingsplan heeft vanaf 16 juli 2013 gedurende zes weken ter 
inzage gelegen. Gedurende deze termijn zijn twee zienswijzen ingediend. Vooral de zienswijze van de N.V. 
Texels Eigen Stoomboor Onderneming, waarin werd gesteld dat het bij het ontwerp bestemmingsplan ter 
inzage gelegde windonderzoek onvoldoende zorgvuldig was opgesteld, heeft bij nadere bestudering van 
de stukken geleid tot het doen verrichten van nader onderzoek. Uit dit nadere onderzoek blijkt dat de 
bouwmassa inderdaad dusdanige invloed heeft op het vaargedrag dat dit bij hogere windsnelheden kan 
leiden tot onveilige situaties. 
In daarop volgende gesprekken met stakeholders is besloten de locatie Imares conserverend te 
bestemmen met een wijzigingsbevoegdheid welke het kantoor mogelijk maakt. Voorwaarde is dat 
aanvullend windonderzoek moet aantonen dat de veerdienst geen significante hinder ondervindt van het te 
realiseren kantoorgebouw. 

 

 (verplichte)zones die behoren bij de waterkering. 

In beleid van andere (hogere)overheden zijn binnen het plangebied beperkingen opgenomen. Voorbeelden 

hiervan zijn de aanwijzing van gebieden ten behoeve van de bescherming van de primaire waterkering 

zoals deze in de leggers van het Hoogheemraadschap zijn vastgelegd. Deze beperkingen welke vanuit 

hogere overheden zijn opgelegd zijn overgenomen en verwerkt in dit bestemmingsplan. 

 

 Reactie Veiligheidsregio Noord Holland Noord (VR NHN) 

 De VR NHN heeft als enige instantie gereageerd op het ontwerp bestemmingsplan Harssens 2014. In haar 

zienswijzen geeft zijn aan dat het plan geen gevaar oplevert voor de externe veiligheid voor het gebied. 

Wel worden een aantal aandachtspunten gegeven voor mogelijk toekomstige ontwikkelingen. Om deze 

aandachtspunten naar de toekomst vast te leggen wordt In de Nota van beantwoording ontwerp 

bestemmingsplan Harssens 2014 daartoe een voorstel gedaan hoe de ingediende zienswijze in het plan 

kunnen worden verwerkt.  
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Maatschappelijk draagvlak 
Gelet op artikel 2 aanhef en onder c (gemeentelijke procedures) van de referendum verordening valt het 
bestemmingsplan onder de uitzonderingsgronden en leent het voorstel zich niet voor het houden van een 
referendum. 

 

Het bestemmingsplan Harssens 2013 heeft als voorontwerp en ontwerp ter visie gelegen, daarnaast heeft het 

aangepaste plan nogmaals als ontwerp Harssens 2014 ter visie gelegen.  

 

De zienswijze die zijn ontvangen naar aanleiding van de tervisielegging van het voorontwerp zijn verwerkt in het 

ontwerp bestemmingsplan. Op de eerste versie van het ontwerpplan (Harssens 2013) hebben wij 2 zienswijzen 

opgenomen die zijn opgenomen in bijlagen 3 van de toelichting van het bestemmingsplan. 

  

Naar aanleiding van deze zienswijzen is het bestemmingsplan aangepast en is deze als Harssens 2014 

(opnieuw) ter inzage gelegd. Op het ontwerp bestemmingsplan Harssens 2014 hebben wij binnen de daartoe 

gesteld termijn één reactie ontvangen. 

Deze reactie is van commentaar voorzien in de nota van beantwoording ontwerp bestemmingsplan Harssens 

2014. 

 

 

Financiële consequenties 

Het bestemmingsplan voorziet niet in concrete ontwikkeling waarvoor een exploitatieplan benodigd is.  

 

 

Communicatie 

Het vastgestelde bestemmingsplan wordt via de Staatscourant, de gemeentelijke voorlichtingspagina en de 

gemeentelijke website aan een ieder bekend gemaakt.  

 

 

Realisatie 

Na vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad wordt het besluit bekend gemaakt via de 

Staatscourant, de gemeentelijke voorlichtingspagina in Den Helder op Zondag en onze website. Vervolgens 

worden de stukken gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden in 

beroep tegen het bestemmingsplan bij de Raad van State. Tevens kan een voorlopige voorziening worden 

aangevraagd, ter voorkoming dat het bestemmingsplan in werking treedt na afloop van de beroepstermijn.  

 

 

 

 

Den Helder, 29 juli 2014. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

drs. M.J. van Dam - Gravestijn CCMM  
  

 


