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Namen indieners zienswijzen Julianadorp Oost 2010: 

nr. brief Nr. van adres postcode plaats 

1. AH 1.07783 H. Post J. van der Veeratraat 26 1786 AJ Juliadorp 

2. AH 1.08145 Provincie Noord-Holland Postbus 3007 2001 DA Haarlem 

3. AH 1.08435 Luchtverkeersleiding 
Nederland 

Postbus 75200 1117ZT Luchthaven 
Schiphol 

4. AH 1,08667 R. de Graaf Slingerbeekstraat 26 1784 DA Den Helder 

5. AH 1.08669 E.N.H. de Wil Loopuytpark 15 17B7AD Julianadorp 

6. AU 1.08733 W.WIsae J. van der Veerstraat 28 1787 AJ Julianadorp 

7. AH 1.08765 Dudlnk & Starink Advocaten 
C. Klefte namens 
Garagebedrijf Kiefte 

Meerstraat 50 1941JC Beverwijk 

8. AM.08772 Rensen advocaten 

namens dhr. A. Hendriks en 
mevr I. Hendriks 

Postbus 409 1800 AK Alkmaar 

9. AH 1.08773 Marees Zerf Tank Service B.V. 
Meko Op- en overslag B.V. 
Dhr. D-J Marrees 

Havenweg 14 1767 EC Kolhom 

10. Al 11.08782 Ver voor Weer* en 
Sterrenkunde Zenit 

Krulsrwln 5209 1788 RS Julianadorp 

tav. Dhr. P. van der Wal 

11. A M .08974 J en C Veldman J . van de Veerstraat 10 1787 AJ Julianadorp 





Aan de leden van de gemeenteraad van den Helder. 

Betreft stedenbouwkundig plan en het bestemmingsplan van Juliandorp Oost 

Geachte vertegenwoordiger, 
Al eerder heb ik een zienswijze ingediend m.b.1 het voorontwerp stedenbouwkundig plan van 
Julianadorp Oost. 
Het heeft echter niet geresulteerd in enige wijziging of voorziening. 
Hierbij nogmaals mijn zienswijze(bij lage) omtrent het plan met wat voorstellen er in vervat 
die mi. zonder al te veel kosten en moeite door partijen kunnen worden gerealiseerd. 

Hopelijk bent u ook kunt u mijn zienswijze delen en zoniet evengoed goede vrienden. 

Groet, 
Henk Post 
Julianadorp, 14 juli 2011. JNgEKQMBV 

j 16 JUL 2011 

E d 

Stuknummer: AI11.07783 



Juli 2011 

Aan: de gemeenteraad van den helder. 

Onderwerp: Nieuwbouw Julianadorp Oost 

Het thans nog niet bebouwde plangebied was als bollenland tevens foerageer- en broedgebied voor vogels. 
Ook in de wintermaanden trof je er groepen veld- en boondeeuweriken aan evenals putters, kneuen en vele 
ander soorten die er voedsel vonden. 

In het bestemming- en stedenbouwkundig plan zijn geen concrete voorzieningen getroffen voor de vogels 
en dieren. Uiteraard zullen in de nieuwe wijk en in de geplande groene hagen en natuurlijke oevers bij delen 
van de waterlopen, vogels en andere dieren een plekje vinden. 

Het plaatsen van speciale eenden manden op een paal in het water is een mogelijkheid waar de beschoeiing 
een natifurlijke nestpkate onmogelijk maakt Ik pleit er dan ook voor dat er alleen als het niet anders kan 
beschoeiing wordt gebruikt Een natuurlijke oever voorkomt ook het gebruik van tropisch faarthout 

Voor vogels belangrijke zaken zijn voedsel, veiligheid en voortplanting. Liefst gevarieerd aangeboden. Dus 
bessendragende en zaaddragende bomen en struiken, planten, bloemen planten. Vooral in de 
wintermaanden zijn bessendragende struiken en bomen met zaden van belang. De genoemde heggen 
planten en nestgelegenheid bieden door vogelvides te plaatsen of (ook nog goedkoper) de vogel schroten 
onder de derde rij dakpannen van onderen aan te brengen in plaats van op de ondersts rij dakpannen zodat 
huismussen hier kunnen broeden en de daten toch muisdicht blijven conform het bouwbesluit 

Voor huiszwaluwen is het van belang dat ze hun nestmateriaal (klei) ergens kunnen halen. Door langs 
oevers van waterpartijen een kleistrook aan te brengen heb je een eenvoudige manier om hier in te voorzien 
voor de huiszwaluw die gelukkig in Julienadorp nog steeds aanwezig is. 

In het plangebied hebben zich twee oeverzwaluw kolonies gevestigd bestaande uk een groep van 48 paren 
en een groepje van 5 paren op twee verschillende locaties. Op eenvoudige wyze kas in het plangebied, 
bijvoorbeeld in het watergebied ten zuiden van net sportveld een voorziening (kleidragencb en recht 
afgestoken zandheuvel) voorden getroffen. Eventueel kan hier een pne-feb oeverzwaluwwamd geplaatst 
worden, zoals de in 1995 geplaatste en succesvolle oeverzwaluwwimd aan de noordoostkant van fort 
Erfprins. 

In noord- en oostmuren van hoogbouw kunnen series van 5-7 nestetenen voor gierzwaluwen op hoogten 
van mmhnaal 5 meter worden ingemetseld als ook ï b gedaan in het project tX3rEcSrtengordelw door de fa 
Tuin. 

Zwaluwen verorberen dagelijks vele duizenden insecten en houden het leefklimaat in steden es dorpen 
draaglijk vandaar mijn extra pleiten voor deze vogelsoorten. 

Resumerend. 
- Voorziening oeverzwaluwen zoals kleihoudende zandheuvel/ pre-feb wand 
- Voorziening huiszwaluwen zoals kleistreken 
- Voorzieningen voor gierzwaluwen d.m,v. mmetsefeasten. 
- Wintervoedsel middels bessendragende struiken in hst groen 
- Zaadhoudende planten en bloemen voor overwinterende vogels 

- Geen mussen werende daken in de nieuwbouw 

Graag wil ik indien nodig een en ander toelichten indien u hst op prijs stelt 

Henk Post 
J. van der Veerstraat 26, 
J786AJ Julianadorp 
0223-643815 



POSTBUS 3007 2001 OA HAARLEM 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder 
Postbus 36 
1 780 AA DEN HELDER 

Betreft' reactie ex artikel 3.8 Wro op het ontwerpbestemmfngsplan 
'Julianadorp Oost 2011' 

Geacht college, 
1. 

Op 8 Juli 2011 ontvingen wij de kennisgeving dat het ontwerp van het 
bestemmingsplan met Ingang van 8 Juli 2011 voor een periode van zes 
weken ter visie Is gelegd en dat binnen deze periode zienswijzen 
kunnen worden ingediend. 

Het ontwerp van het bestemmingsplan bevat een 
wij2lglngsbevoegdheid om de bestemming 'Agrarisch' te kunnen 
wijzigen naar de bestemming 'Woongebied en/of Sport' met als 
voorwaarde dat alvorens er van deze wijzigingsbevoegdheid gebruik 
kan worden gemaakt, er een ontheffing van het verstedelljkingsverbod 
door ons is verleend. 

Gedeputeerde Staten 
Uw contactpersoon 
JJ. Verwindt 
SHV/VC/OMC 

Doorkiesnummer (023)514 4039 
verwlndTj@rioord-holland.nl 

VERZONDEN n mm 1 t l 

Kenmerk 
2011-42072 

Uw kenmerk 

2 5 M l 2011 

GEMEENTE DEN HELDER 
IMT=EK0McM 

2 7 JUL 2011 

Het ontwerp van het bestemmingsplan geeft ons geen aanleiding tot het 
indienen van zienswijze. 

Wij gaan er vanuit dat dit wijzigingsplan waarbij de bestemming 
'Agrarisch' wordt gewijzigd naar de bestemming 'Woongebied en/of 
Sport' te zijner tijd op de gebruikelijke wijze ter vooroverleg aan ons 
wordt aangeboden 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten vap Noord-Holland, 

namens d e z e n , ^ / f f / / Postbus 3007 

2001 DA Haarlem 
Telefoon (023) 514 3143 

uniïmana*ger Vergunningen Omgeving F a x ( 0 2 3 ) 5 1 4 3 a 3 0 

Dhr. Ing. S.B. Bakker 
Surlnameweg 11 
Haarlem [2035 VA] 
www. noord-hoi land. nl 





Stuknummer: ATM .08435 

I 

GEMEENTE OEN HELDER 
INGEKOMEN 

0 4 AUG zon 

LuehïVëfkè'ersleidlng Nederland 
Air Traffic Control the Netherlands 

Gemeente Den Helder 
Gemeenteraad 
Zienswijze ontwerpbesternmlngsplan Juliana Oost 2011 
Postbus 36 
1780 AA DEN HELDER 

Pc.ibm 75200 

TD7 ZT LuchlhuvcnSebphnl 

NoderionJ 

fcfc*31(Ö)2Q 4D62DO0 

Fwc-*31(0)20MB4 999 

pubHcatle staatscourant van: schiphol-o: 
7 juli 2011 3 augustus 2011 

contactpersoon: 
D. MaSakena 
(ontheffingen llfafflh/nl.n» 

uw kenmerk: ons kenmerk; toestetmimmen 
PRO/LO/Ï2011/017/3694 020 4083986 

onderwerp: byiag£(n): faxnummer: 
Zienswijze LVNL ontwerp 1 toetsingsviak CVOR/DME Den 
bestemmingsplan 'Julianadorp Oost Helder 
2011' 

Geachte Gemeenteraad, 

Inleiding 
Naar aanleiding van de mogelijkheid tot Inspraak op het ontwerpbestemmlngsplan "Julianadorp Oost 
2011" van de gemeente DBD Helder maakt Luchtverkeersleiding Nederland (hierna: LVNL) hierbij haar 
zienswijze kenbaar. 

De zienswijze van LVNL is gebaseerd op het ontw^pbestemmlngsplan "JuHanadorp Oost 2011" 
versie 2.0 van de gemeente Den Helder van juli 2011 bestaande o.a. uit een ToeBchtirtg, Regels en 
een Verbeelding. 

Ziensvy^ze LVNL 
De gemeente Den Helder heeft in de Toelichting van het ontwerpbestemmlngsptan "Julianadorp Oost 
2011' van juli 2011 het belang van LVNL opgenomen, waarvoor min dank. 

De zienswijze van LVNL heeft betrekking op de ToeBchting van het ontwerpbestemmlngsplan 
-Julianadorp Oost 2011* en Is tekstueel van aard. Het betreft een aanvulling van het reeds 
opgenomen belang van LVNL, neergelegd In hoofdstuk 4.9 (Kabels, leidingen, straalverbindingen en 
hoogtebslemmeringsn) onder (ld 4.9.5 CVOR radar (btz. 45), met de bedoeling de tekst te 
verduidelijken en te actualiseren. 

Het plangebied "Julianadorp Oost 201 r bevindt 2ïch in een toetsingsviak van de navigatfeapparatuur 
alsmede een toetslngvtak van de sutvelllanceapparatuur van LVNL. Het toetsingsviak van de 
CVOR/DME, onderdeel van de navigatieapparatuur, Is hierbij leidend en van belang. De CVOR 
(Conventional VHF Omni-Directional Radiorange) geeft een vliegtujg koarsïnformatie en een DME 
(Distance Measuring Equipment) geeft een vliegtuig afstand si nformatie. Deze twee Installaties kunnen 
gecombineerd worden zoals voor het baken Den Helder het geval es en stelt een vliegtuig In staat 
positie te bepalen en te navigeren. 

Beioekodrtr 
SlalioraplcbZuid-Wojl 1001 

1117 CV SchlpW-Octtl 



PRO/LCM2011/017/3894 zienswijze LVNL 2 

Objecten die het toetsïngsvlak doorsnijden kunnen verstoring opleveren. In dit kader beoordeelt LVNL 
of de uitvoering van voorgenomen (bouw)plannen inderdaad van invloed zijn op de correcte werking 
van CNS apparatuur. De beoordeling vindt plaats aan de hand van Internationale 
burgerlucht vaartcriteria (ICAO). 

De in het ontwerpbestemmingsplan genoemde toegestane bouwhoogten, zoals vermeld op de 
Verbeelding, steken ntet door het toetsïngsvlak van de CVOR/DME heen. Indien op basis van artikel 
23 (Algemene regels Inzake afwijking) van de Regels van het ontwerpbestemmingsplan het 
toelsingsvtak van de CVOR/DME alsnog doorsneden wordt, wil LVNL (of diens rechtsopvolger) 
toetsen of de voorgenomen bouw geen onaanvaardbare gevaar of hinder oplevert voor de veiligheid 
van de luchtvaart in verband met de invloed op de communicatie-, navigatie- en surveillance 
apparatuur, 

LVNL verzoekt u de tekst van hel ontwerpbestemmingsplan "Julianadorp Oost 2011" op 
bovenstaande aan te passen. 

Herziening 
De afmetingen van de tostslngsvlakken zijn gebaseerd op berekeningsvoorschriften in de 
internationale buraeriucrtfvaartcriterïa (ICAO EUR DOC 015). Inmiddels Is ICAO EUR DOC 015 
geactualiseerd en is LVNL voornemens alle toetsingsvlakken geheel In overeenstemming te brengen 
met de meest actuele versie van EUR DOC 015. Dit kan gevolgen hebben voorde afmetingen van de 
huidige toetslngsvlakken. De betrokken gemeenten zullen hierover tz.t. apart geïnformeerd worden. 
Naar verwachting zullen de nieuwe toetslngsvlakken vanaf 1 januari 2012 door LVNL worden 
gehanteerd. LVNL verzoekt u tijdens de procedure van het bestemmingsplan "Julianadorp Oost 2011" 
met LVNL hierover contact te houden. 

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de In het briefhoofd genoemde contactpersoon. 

Met vriendeïpe Met 

B. n 
^unager Procedures / Liaison Office a.L 
Luchtverkeersleiding Nederland 

CC: Dienst Vastgoed Defensie- Directie West/Ruimtelijke Ordening en Milieu/de heer R. Landstra 
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Stuknummer: AI11.08667^ 

1 ^J- 'VI 

GEMEENÏE DEN HELDER 
INGEKOMEN 

R. de Graaf 
p/a Slingerbeekstraat 2 6 / 
1784 DA DEN HELDER V 
tel/fax 0223-633125 _ _ J \M<J^ V O o ^ Q ü 

College B&W 
Postbus 36 
1780M DEN HELDER 
fax 0223 - 671 201 

betreft: zienswijze ontwerpbestemmingsplan Julianadorp Oost 

11 augustus 2011 

Edelachtbare feden van het college B&W, 

Hierbij wif ik aangeven dat naar mijn gevoel niet genoeg gevolg wordt gegeven aan de 
door vele omwonenden aangedragen bezwaren tegen de voorgestelde ontwikkeling van 
Julianadorp Oost. Het ontwerpbestemmingsplan komt onvoldoende tegemoet aan de vele 
ingebrachte bezwaren en zienswijzen ten aanzien van het voorontwerp. 

Ik wil mij aansluiten bij die indieners van zienswijzen die stellen dat de maximale 
bouwhoogte te hoog is, dat het open landschap wordt aangetast, dat er sprake is van 
waardedaling, vermindering van het huidige woongenot en allerlei nadelige effecten, 
waaronder geluid-, licht, parkeer- en verkeershinder, natuuraantasting voor zowel flora als 
fauna, veiligheidscontouren, en mogelijke bouwtechnische en planschade. 

Er zijn nog altijd meerdere knelpunten, waaronder op het gebied van waterbeheer, de te 
ruime wijzigingsbevoegdheid B&W, openbaar vervoer, verdere leegstand en afstemming 
met het bestaande woningbouwaanbod in de gemeente en de aantasting van het 
bestaande cultuurhistorische en landelijke karakter. 

Daarnaast leidt de aanleg van weer een nieuwe woonwijk in het open gebied buiten wat 
voorheen de 'rode contour1 vormde tot een ruimtelijk proces dat figuurlijk is te vergelijken 
met 'rot'. In de binnenstad van Den Helder is sprake van oprukkende leegstand, 
verpaupering en vrijvallende gaten binnen de bestaande bebouwde kom en tegelijkertijd 
voldoet zich oprukkende verstedelijking en aantasting van het nog onbebouwde open 
gebied aan de buitenrand van Julianadorp omdat dit financieel meer voordeel oplevert. 
De mensen die straks in Julianadorp Oost zullen gaan wonen laten op hun beurt weer 
nieuwe lege woningen achter. 

Concreet is hier sprake van een nog altijd onbebouwd gebied met een grotendeels 
agrarische bestemming waarbij de nu beoogde woningbouwontwikkeling allang is 
ingehaald door de tijd. Feitelijk sluit het plan daarmee niet langer aan op de Provinciale 
woonvisie. Geconcludeerd kan worden dat deze ontwikkeling van woningbouw in onze 
gemeente waar reeds sprake is van aanzienlijke leegstand binnen het huidige, feitelijke 
bestaand bebouwd gebied beter voor onbepaalde tijd zou kunnen worden uitgesteld. 

Hoogachtend, 

R.J. de Graar 

* Voor zover van toepassing mede Dameas Fa. D.P. de Graaf en overige belanghebbenden 





Julianadorp, 10 augustus 2011 

Het College van Burgemeester en Wethouders 
DTB. Bijlweg 20 
1784MC DEN HELDER 

INGEKOMEN 

E.N.H de Wit 
Loopuytpark 15 
1787AD JULIANADORP 

Betreft: Bezwaarschrift tegen bestemmingsplan 

Geachte heer/mevrouw, 

Via deze brief wil ik bezwaar aantekenen tegen de plannen van de bestemmingswijzigingen 
van Parkstraat 1 + IA te Julianadorp. Deze zijn terug te vinden op het ontwerp Julianadorp 
Oost, welke op 8 juli j l . ter visie is gelegd 

Hierbij worden eerder gemaakte afspraken in een gesprek met uw stedenbouwkundige 
Caroline van Veen niet waargemaakt Deze wil ik graag wel handhaven. 

Het betreft in ieder geval de goot- en dakhoogte van de hiervoor genoemde panden. Op het 
ontwerp staan deze op 679, terwijl ik deze graag op 7/10 wil hebben, gelijk aan de belendende 
panden. Dit met het oog op eventueel later uit te voeren plannen. 

Ook is de bestemming DC (rerjtnimdrjeleinden) van de panden afgehaald in het nieuwe 
ontwerp. Ook deze zou behouden blijven na de gemaakte afspraken. De panden hebben altijd 
2 bestemmingen gehad, zowel woonbestemming als bestemming IX). De panden zijn altijd 
bedrijfsmatig gebruikt en werd er in gewoond, bijvoorbeeld hebben ze dienst gedaan als 
polderhuis en bank en beide malen werd er tevens in gewoond. 

Gezien het aantal panden dat ik bezit op en om het Loopuytpark (Loopuytpark 10-12-14 -
1 6 - 1 3 - 15 - 21 - 23 - 23A en Parkstraat 1 - IA) wil ik graag op korte tennijn worden 
uitgenodigd voor een gesprek waarbij ik mijn visie en bepaalde plannen kan toelichten. 

In afwachting van uw antwoord verblijf ik, 

Hoogachtend, 

Jilles de Wit 





W. Wisse, 
J. van der Veerstraat 28, 
1787AJ Julianadorp. 

Julianadorp, 16 augustus '11 

Aan Stuknummer: AI11.08733 
Gemeenteraad van Den Helder, 
Postbus 36 
1780AA Den Helder 

Betreft zienswijze ontwerp bestemmingsplan Julianadorp-Oosï 2011. 

Geachte leden van de raad, 

Hierbij zend 3c u mijn zienswijze betreffende het ontwerp besternmingsplan Julianadorp-Oost 
2011. 

Zie bijlage 1.1. 

Met vriendelijke groet, 

GEMEEmDËNHBLDEP 

y 

W. Wisse. 



Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Julianadorp-Oost 2011. 

Overgang (aansluiting) Ond naar Nieuw. 
In het ontwerp is deze aansluiting van de percelen aan de Landbouwstraat, Parkstraat en J. van 
der Veerstraat een zes meter brede sloot met rechte beschoeiing; de hoogteverschillen (60 cm) 
in het plangebied maken dit noodzakelijk. 
Ten aanzien van de percelen 155 en 183, respectievelijk J. van der Veerstraat 25 en 28, wordt 
van deze methode van aansluiten afgeweken. Waarom van deze methode wordt afgeweken is 
niet duidelijk. In het ontwerp is niet aangegeven hoe de aansluiting wordt gerealiseerd, reke
ning houdend met het hoogteverschil van 60 cm. Dit hoogteverschil komt tot stand als aan
grenzend perceel 389 wordt opgehoogd, waarbij de bestaande waterloop wordt gedempt Het 
gebied in en rond de percelen 155, 183 en 389 is zeer gevoelig voor wateroverlast. Door de 
(toekomstige) hogere ligging van perceel 389, komen de percelen 155 en 183 in de waterpro
blemen In het ontwerp wordt de bestaande waterloop vervangen door een z.g IT-riool; afge
zien van het afvoeren van overtollig water, is het volstrekt onduidelijk boe met dit riool een 
hoogteverschil van 60 cm wordt weggewerkt. De metbode van aansluiting met de zes meter 
brede sloot is de goede oplossing. 

Bedrijven- en milieuzonering. 
In het gedeelte plangebied, grenzend aan perceel 389, zijn twee inrichtingen aanwezig, te we
ten: 
Schoolweg 60 B (perceel 388), vallend onder de categorie tuinbouw, bbembollendroog- en 
prepareerbedrijven. 
Schoolweg 56 (perceel 154) vallend onder de categorie bouwbedrijven en aannemersbedrij
ven met werkplaats. 
In het gedeelte plangebied perceel 389 is geen rekening gehouden met de zonering van 
Schoolweg 56. 
Toelichting: Schoolweg 60 B wordt al sinds jaren gebruikt als caravanstalling, waardoor er 
vraagtekens rijzen bij het handhaven van de bestaande zonering van 30 meter. 
Aan Schoolweg 56 is al sinds jaar en dag een timmer- en bouwbedrijf gevestigd; hierdoor 
vraagtekens bij het niet handhaven van de zonering van 50 meter. 

Schaduwwerking. 
In het gedeelte plangebied wordt een goothoogte en een nokhoogte van respectievelijk 6 me
ter en 10 meter aangegeven; dit staat in geen verhouding met goot- en nokhoogte van de be
staande woningen, respectievelijk 3,5 meter en 6 meter; het hoogteverschil met onze woning 
en de nieuw te bouwen woningen is groot, waardoor er zeker schaduwwerking ontstaat. 

Planschade. 
Door het invoeren van het bestemmingsplan zal er een planologische verslechtering ontstaan̂  
waardoor we schade zullen ondervinden. Er zal een verzoek om vergoeding worden inge
diend. 

Bijlage 1.1 
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DUDENK & STARINK ADVOCATEN 

AANTEKENEN EN PER FAX: 
Gemeenteraad te Den Helder 
Postbus 36 
1780 AA Den Helder 

WfcMEENtE DEN HELDER 
_ WGEKOMEW 

Stuknummer: AJ11.08765 

Advocaten 

mr HJ.C. Dudink 
tnrJ.WJ. Hf/nan 
KT AA BttXtJS 
tnirevfJL Wlikvuai 

Jurldhcb aévUevt 

mr KMJ. van Ment 
MtnsUwtSO 
IMlJCBewwJlt 
Pcslbns 3£Ö 
I94D AJBeremflk 
Tct02Jl - a44A6 
Fnc 0291-112692 
E>rail: tafo@ihuifaik5teJïnk_nI 

Per telefax: 0223 - 671201 

Beverwijk, 18 augustus 2011 

Betreft: Kiafte / Gemsente Don Helder 
DosEiemimman 20090091 
E-mfllI: l̂ iË(fadink@diHiin̂ fnTinlc.nl 

Zienswijze ontwerp hastemmfin^aplam .Twlfaimdorp Oost 2011 

Geacht College, 

Tot mij wendde zich de heer C. KieÖe namens Garagebedrijf Kiefie, gevestigd aan de 
Schoolweg 72b te Den Holder, verder te noemen client, doch domicilie kiezende bij mijn 
kantoor, met het verzoek om hem by te staan. Client wenst zienswijze in te dienen tegen 
het (gewijzigde yoot)onrwQrpbestemmmg&plan Tulionadorp Oost 2010. 

Aangezien inmiddels meerdere bouwaanviagen binnen de openbare ruimte van het 
onderhavige ontwerp bestemmingsplan zijn ingediend en weer- ingetrokken, acht cliënt het 
verstandig om dit chronologiGch op te sommen. Sc richt mij derhalve tot u met het 
Volgende. 

Feiten; 

1. Op 18 juni 2009 ontving client reeds een scririjven van de gemeente, waaria wordt 
aangegeven dat de aanvraag van 25 mei 2009, voor het mogen bouwen van een onbemand 
tankstation, werd afgewezen. Als reden werd opgegeven dat er sprake zou zyn van strijd 
met het bestemmingsplan "verlengde Znideihaaks 2002" en het voorgenomen bouwplan 
de bestemming "Bedreven" zou betreffen. Voorts werd aangegeven dat de gronden met 
deze bestemming zijn aangewezen voor het o.a. bouwen van bedryven, met utoxmdenng 
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van gelDidzoneringspHchligc inrichtingen, bedrijfswoningen en wegen met bijbehorende 
paden en bennen ter ontsluiting van bedrijven. Tevens werd aangegeven dat het verzoek 
niet in het huidige stedenbouwkundig beleid zou passen. 

2. Bij schrijven verzonden met dagtekening 12 januari 2010, werd aangegeven dat het 
college van burgemeesters en wethouders had besloten medewerking te gaan verlenen aan 
een ontheirlng^procedure ex artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), 
betreffende het oprichten van een tankstation, shopgebouw, wascentrum en luifel. 

3. Bij schrijven van 18 februari 2010 beeft clïênt zijn zienswijze ingediend. 

4. BO schrijven van 18 maart 2010 is client uitgenodigd om te worden gehoord, hetgeen op 8 
april 2010 heeft plaatsgevonden. Hiervan is een hoorverslag opgemaakt. 

5. Li vorengenoemde hoomtting van 8 april 2010 is aangegeven dat de litigieuze 
bouwaanvraag zou worden ingetrokken en een tweetal nieuwe bonwaanvragen zou 
worden ingediend. Eén voor de wasstraat cn hnfel en een tweede voor de 
bouwvergunning van de tankshop of ander gebouw. 

6. Bij schrijven van 8 april 2010 is door de gemeente Den Helder aangegeven dat de 
litigieuze bouwaanvraag is ingetrokken. 

7. Bij schrijven van 27 april 2010 is door de gemeente aangegeven dat voor de Schoolweg 
76 nog een drietal bomvnanvragen zal worden ingediend. Te weten één voor de 
Wasboxen en rollover, één voor het Shop- & bedrijfsgebouw en één voor LPG & CNG. 

8. Bjj openbare kennisgeving van 8 juli 2010 is door de gemeente Den Helder aangegeven 
dat er een bouwvergunning is aangevraagd voor de Schoolweg 76 (1787 AW) ter 
oprichting van wasboxen, een washal en een technische ruimte ten behoeve van het nieuw 
te bouwen wascentrum bij het onbemande tankstation. 

9. Bij openbare kennisgeving van 17 februari 2011 is aangegeven dat gelet op het bepaalde 
in artikel 13.1 Besluit ruimtelijke ordening, burgemeester en wethouders een 
bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied Julianadorp Oost De op het plan 
betrekking hebbende gebiedsgrenzen worden daarbij globaal gevormd door de Langevliet 
in het westen, de Schoolweg in het noorden en de Zuiderhaaks in bet zuiden en oosten, 
met aanpalende gebieden waaronder het nieuwe wiiikelcentrom De Riepel. 
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10. Cliënt beeft bij schrijven van 25 maart 2011 zienswijze ingediend tegen de 
onduidelijkheid in het plan betreffende de gevaarzetong/groepsrisica van de aanleg Van 
een verkooppunt voor LPG bij het reeds opgerichte onbemande tankstation aan de 
Schoolweg ter hoogte van de nieuwe rotonde en nabij zijn bedrijf, woning en de vele 
nieuw nog op te richten woningen. 

11. Op 30 juni 2011 is bij openbare kennisgeving door de gemeente Den Helder aangegeven 
dat er op 22 juni 2011 een verzoek is ontvangen voor het plaatsen vaneen 
Groengasvulpunl aan de Schoolweg 76 ter hoogte van de nieuwe rotonde. 

12. Bij schrijven van 12 juli 2011 heeft eiser een Nota van Beantwoording op het 
voorontwerp bestemmingsplan Julianadorp Oost 2011 ontvangen naar aanleiding van de 
bij de gemeente Den Helder ingediende zienswijzen op vorengenoemd voorontwerp. 

Hierin wordt door de gemeente aangegeven dat het bestemmingsplan zal worden 
aangepast zodat alleen een beiizmeservice zonder LPG h toegestaan. Op grond van artikel 
3.1 lid a onder 1 van bet bestemmingsplan is een tankstation met LPG niet toegestaan. 
Voorts wordt het onderzoek 'Groepsonderzoek LPG-fcmkstatiGn Julianadorp*, welke als 
bijlage was opgenomen in het voorontwerp beatennmng&plan, verwyderd. 

13. Bij scüiïjven van 21 juli 2011 Jbeeft cliënt zienswijze ingediend betreffende de 
onduidelijlcheid in de aanvraag voor het Groeo^svulpunt Hierby heeft cfiënt direct 
verwezen naar het reeds uitgevoerde gevaarzetrirjg/groepsrisico onderzoek in het 
voorontwerp bestemmingsplan bij de aanleg van een verkooppunt voor LPG, 

14. Bij schrijven van 2 augustus 2011 heeft de gemeente client laten weten de zienswijze ten 
aanzien van de aanvraag omgcvmgsveigaimuigten behoeve van het plaatsen van een 
Groengasvulpunt te hébben ontvangen, maar hierop niet de flfflrljjng 3.7 Wabo van 
toepassing is. 0e gemeente voegt daarbij wel de officiële aanvraag by. Hiermj wordt 
eb'Ent echter duidehjk dal er geen bouwaanvraag voor een Groengasvulpunt (Biogas), 
maar dat er een CNG vulpunt wordt aangevraagd. 

15. Primair merkt cliënt op dat bij reeds bij schrijven van 25 maart 2011 zienswijze heeft 
ingediend tegen de aanvraag op genoemde locatie voor de aanleg van een LPG 
gasvulpunt De argumenten en bezwaren tegen de aanleg van een LPG vulpunt, gelden 
idem dito voor de aanleg van een CNG/Biogas/Groengas vnlpunt Cliënt verzoekt u dan 
ook dit als herhaald en ingelast te beschouwen. 

3 
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16. Voorts kan cliënt bet niet meer volgen wat nu precies op het litigieuze perceel wordt 
aangevraagd. Zeker nu er een ontwerptestennningsplan in de maak is. 

Eerst wordt door de gemeente op 27 april 2010 aangegeven dat er voor de Schoolweg 76 
een aanvraag voor de aanleg van een LPG & CNG vulstation zal worden ingediend. 

Bij openbare kennisgeving van 8 hili 2010 wordt door de gemeente Den Helder echter 
aangegeven dat er een bouwvergunning is aangevraagd voor de Schoolweg 76 (1787 AW) 
vooreen onbemande (benzine) tankstation. 

Bij openbare keiimsgeving van 17 februari 2011 wordt vervolgens door de gemeente 
aangegeven dat gelet op het bepaalde in artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening, 
burgemeester en wethouders een bestemmingsplan voor de litigieuze locatie wordt 
voorbereid. Daarbij is een LPG vulstation meegenomen in het besternmingsplan. 

Client heeft bij schrijven van Toqfflit ?flï J zienswijze ingediend tegen de 
onduidelijkheid in het bestemmingsplan betreffende de gevaarzetting/groepsrisico van de 
aanleg van een verkooppunt voor LPG, bij het reeds opgerichte onbemande tankstation 
aan de Schoolweg ter hoogte van de nieuwe rotonde en nabij zijn bedrijf, zijn woning en 
vele nieuw nog op te richten woningen. 

Pp 30 rani 2011 is bij openbare kennisgeving door de gemeente Den Helder aangegeven 
dat er op 22 juni .2011 een verzoek is ontvangen voor het plaatsen van een 
GroengBSvulpunt aan de Schoolweg ter hoogte van de nieuwe rotonde, 

Bij schrijven van 12 iuli 2031 beeft cliënt een Nota van Beantwoording op het 
voorontwerp bestemmingsplan Julianadorp Oost 2011 ontvangen. Door de gemeente 
wordt aangegeven dat hét bestemmingsplan zal worden aangepast zodat alleen een 
benzineservice zonder LPG is toegestaan. Eenduidig wordt aangegeven dat op grond van 
artikel 3.1 Kd a onder 1 van het bestemnringsplan een tankstation met LPG niet is 
toegestaan. Voorts wordt aangegeven dat het onderzoek 'Groepsonderzoek LPG-
tankstation Julianadorp*, welke als bijlage was opgenomen in bet besteoxmlngsplan, zal 
worden verwijderd. 

Bij schrijven van 21 iuÜ2011 heeft client zienswijze ingediend betreffende de 
onduidelijkheid in de aanvraag voor een Gioengasvulpunt Hierbij heeft cliënt verwezen 
naar het reeds uitgevoerde gevaarzetting/groepsrisico onderzoek bij de aanleg van een 
verkooppunt voor LPG. 

4 
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Bij schrijven van 2 augustus 2011 heeft de gemeente client laten weten de zienswijze ten 
aanzien van de aanvraag omgcvmgsverginining ten behoeve van het plaatsen van een 
Groengasvulpunt te hebben ontvangen, maar daf hierop niet de afdeling 3.7 Wabo van 
toepassing is. De gemeente voegt daarbij wel de officiële aanvraag bij. 

Openbare voorbereidmgsprttcedure: 

17. Artikel 3,10 Wabo geeft echter aan dat in een aantal specifiek genoemde gevallen de 
uitgebreide openbare voorberddingsprocedure van toepassing is. ba die gevallen dient 
afdeling 3.4 van Awb te worden gevolgd met iimchtneming van de specifieke bepalingen 
van de Wabo. 

18. In genoemde procedure dient het bevoegd gezag alvorens te beslissen over de aanvraag, 
een ontwerp van het besluit ter inzage te leggen, waartegen vervolgens een ieder 
zienswijzen bij dat bevoegd gezag naar voren kan brengen. Deze uitgebreide 
voorbereidingsprocedure is onder meer van toepassing op het gebruiken en bouwen in 
strijd met een bestemmingsplan. De aanvraag voor de omgevingsverkenning is in 
gegeven geval in strijd met het ontwerp bestemmingsplan.. 

19. Uit de door de gemeente bijgevoegde aanvraag wordt overigens duidelijk dat er geen 
Groengasvulpunt (Biogas) wordt aangevraagd, maar dat er sprake is van een CNG 
vulpunt 

Deelprojecten: 

20. Daarnaast geeft de Wabo in artikel 2.7 Afln dat een flmgavj m gRvpi'gunTi mg op verzoek van 
de aanvrager kan worden gesplitst in deelprojecten. Daartoe is in de Wabo echter het 
criterium van onlosraakelijkheid opgenomen. Dé aanvrager moet ervoor zorgen dat voor 
die activiteiten die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn in één keer een 
omgevmgsvergunning wordt aangevraagd. Het bevoegd gezag wordt zo in staat gesteld 
alle aspecten in samenhang met elkaar te beoordelen en de vergunningvooTScbri&n op 
elkaar te afstemmen. 

21. Client wijst erop dat er nu zo vaak verdunningen zijn gewijzigd, dat moet worden 
vastgesteld dat in strijd wordt gehandeld met het criterium van onlosmaloeujkheid. Er mag 
tenslotte op de litigieuze locatie niet onbemand CNG worden verkocht Daarnaast zijn er 
in 2010 al een drietal bouwaanvragen ingediend. Te weten één voor de Wasboxen en 
rollover, één voor het Shop- & bedrijfsgebouw en één voor LPG &• CNG. 
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22. Naar aanleiding van bovenstaande constateert cliënt, dat er m het ontwerp 
bestemmingsplan de facto geen rekening meer wordt gehouden met de aanleg van enig 
LPG/CNG/Bïogas vulpunt Zeker nu er geen onderzoek naar een groepsrisico bij 
genoemde aanleg van een CNG verkooppunt in het ontwerp rjestemmingsplan is 
opgenomen/uitgevoerd en het onderzoek naar de aanleg van een LPG vulpunt uit het 
ontwerp bestemmingsplan is gehaald. 

Cliënt merkt nog op dat door de gemeente zelf reeds wordt aangegeven dat op grond van 
artikel 3.1 lid a onder 1 van het bestemmingsplan een tankstation met LPG niet is 
toegestaan. 

23. Daarbij is op het litigieuze perceel een vergunning afgegeven voor een onbemand 
(benzine/diesel) tankstation en de verkoop van LPG/CNG/Bïogas niet onbemand kan en 
mag geschieden. Daarmee zou overigens tevens sprake zijn van een uluaroding van de 
reeds verleende vergmmmgen voor een onbemand tanksrtetioiL 

24. -De aanvraag voor de aanleg van een CNG vulpunt is derhalve in strijd met het vigerende 
ontwerp bestemmingsplan en dient in dat licht te worden beoordeeld. Client vermag dan 
ook met in te zien waarom in het Ontwerp besteromingsplan Julianadorp Oost 2011 geen 
rekening wordt gehouden met éa bovengenoemde aanvraag, die reeds op 22 juni 2011 bij 
de gemeente bekend was. Dus voordat werd aangegeven dat net onderzoek 
* Groepsonderzoek LPG-tanksfatian Jtllianadarp' zou worden verwijderd. Het niet 
opnemen in het ontwerp bestenmiragsplan van-het verzoek voor de aanleg van. een CNG 
vulpunt sluit volgens client daarmee fertèlijk de toewijzing van de vergmmihg irit ' 

Voorts blijven bit toewijzing van de verp^nmp Af. volgende bezwaren beafofr*̂  

Cliënt richt zich in gegeven geval wederom op het veüigheidsbëldd van de gemeente. 
Daarbij dient het uitgangspunt te zijn dat wordt voldaan aan de op 27 oktober 2004 in 
werking getreden Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Dit besluit stelt grenzen 
aan het risico dat bedrijven mogen veroorzaken voor hun omgeving. Daarnaast is er de 
Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) in werking getreden. Op basis daarvan 
moeten in verband met het plaatsgebonden risico afstanden in acht worden genomen ten 
opzichte van (beperkt) kwetsbare objecten, 

Client is het inmiddels duidelijk dat nu het onderzoek naar Groepsrisico uit het 
bestemmingsplan is gehaald en er geen onderzoek naar de aanleg van een CNG 

e 
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gasvulpunt is gedaan, het nu onvoldoende inzichtelijk is geworden wat de risico's zijn bij 
de aanleg van genoemd CNG gasvulpunt Dit is in strijd met bovengenoemde regelingen. 

Indien er wordt gekeken naar het groepsrisico van een nieuw aan te leggen LPG-
tankstation door Adviesgroep AVTV, had het in de lijn der verwachtingen gelegen om een 
aanvullend onderzoek naar CNG/Biogas te laten uitvoeren. Biogas en CNG kennen 
verschillende samenstellingen en andere eigenschappen dan LPG. 

Nu de gemeente aangeeft dat er een aanvraag voor Biogas voorligt en de aanvraag 
melding maakt van een CNG vulpunt, verwijst client nog naar het Planbureau voor de 
leefomgeving. Daarbij wordt voor Biogas het volgende aangegeven: 

Bioeas is een men&sel van vossen dat zowel brandbare {methaan) als fiftiee ftf?S. 
zwavelwaterstof? eigenschappen heeft* Dit levert ittaxeWk risico 's op voor omwonenden. 

Uitgangspunt betreffende groepsrisico. 

25. Het is client derhalve niet chudeüjk of met betrekking tot de verantwoordingsplicht voor 
het groepsrisico (artikel 13 Hd 1 Bevï), dezelfde inventarisatie voor het groepsrisico zal 
worden gebruikt als het eerdere onderzoek voor de LPO-instaUatie. 

In dat onderzoek werd slechts het groepsrisico binnen de (10-6) cirkel van 150 meter 
bekeken. Vergeten werd het 'efFcctgEbied* van 300 meter (10-8)» waarin nagenoeg alle 
nieuw te bouwen woningen (en mogelijke bedrijven) zullen worden opgericht en 
waarbinnen ook dc Vvtmmg en hst bedrijf van cliënt ligt Daarnaast zijn er nu reeds 
meerdere bedrijven binnen het effeetgebied van300 meter aanwezig. 

De ABRvS geeft aan dat uit een in opdracht vin het rninisterie van VROM uitgevoerd 
onderzoek blijkt dat de maximale effectafetand als gevolg van een calamiteit bij een LPG-
station ongeacht de grootte van de doorzet, 30D meter bedraagt (Ketenstudie Ammcoiflk, 
Chloor en LPG, zie wwW.vroriLnl.) 

Daarbij is door het RIVM inmiddels bepaald dat tevens naar de samenstelling van het 
Biogas moet worden gekeken en de druk waaronder het gas is opgeslagen. (RIVM, 
Effect- en risicoafstanden bij de opslag van biogas) 

Gevolgen bii een RrpVp (Rnffinp Liquid Expanding Vapour Explosion.) 

26. Tot circa 150 meter is alles vlak en is iedereen dood (letaal)' Tot 300 meter 
(warmtestraling > 35 kW/m2) zijn er een groot aantal letale slachtoffers en zwaar 
gewonden met brandwonden en overdrukletseL Tot 400 meter zijn er gewonden door 
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warmtestraling (in onbeschermde omgeving). ("Schade scenarioboek" tweede herziene 
uitgave, maart 1994) 

Veiligheidsbeleid gemeen te Den Helder. 

27. Client vraagt zich af wat het veiligheidsbeleid van de gemeente Den Helder In deze is en 
ten aanzien van genoemd Groengas/Biogas/CNG tankstation. 

Onderzoek VROM-inspectie naar veiligheid Bjogp» tankstations. 

28. Dat de veiligheidsaspecten van groot belang zijn, wordt duidebjk indien wordt gekeken 
nnnr de uitkomst van de door de VROM-inspectie gehouden onderzoeken naar de 
veiligheid van LPG tankstations. Onderzoek naar veih*ghddsaapecten van Biogas 
installaties zijn echter nauwelijks nog gedaan. Anders das waarnaar hierboven reeds is 
verwezen. Voorzichtigheid lijkt derhalve geboden. 

BiandweBrinzet-

29. Op 22 juni 2005 heeft de staatssecretaris von VROM een convenant afgesloten met de 
Vereniging technische commissie vloeibaar gas (WO). Het convenant had als 
hoofddoelstelling het beëindigen van de plaatsgebonden risico knelpunten en groepsrisico 
aandachtspunten bij IJNj^anksiations voor 1 januari 2010. 

Om de hoofiidoelstellmg te halen heeft de LPG-sector twee veilighddsmaatregelen 
ingevoerd, namelijk: 

1) Het toepassen van een verbeterde vulslang op LPG-amogastankauto'a. Door het 
toepassen hiervan daalt de kans op een lekkage of een breuk en vermindert het aantal 
knelpunten met het plaatsgebonden risico. 

2) Het aanbrengen van een hittewerende coating op alle IJG-aiitogastankauto'e. Het 
aanbrengen van een hittewerende coating levert de brandweer meer t^oVinst op (voor 
ontrurnrmgsniaatregelen en biaiUTweerinzet), waardoor zij meer mogelijkheden beeft om 
een BLEVE te voorkomen. 

Nu het by Biogas gaat om een nieuwe vorm van vloeibaar gas die op CNG lijkt, dient in 
gegeven geval zeker een advies te worden gevraagd aan de regionale brandweer. Daarbij 
dient naar de groepsrislco's te worden gekeken en de mogelijkheid tot voorbereiding van 
bestrijding en beperking van de omvang van de ramp of zwaar ongeval. In menig extern 
veiligheidsbeleid van gemeenten in Nederland is vastgelegd dat bij het verlenen van 
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vergunrungen, vrijstellingen cd. het regionale brandweeradvies bij de besluitvorming 
wordt betrokken. Client mist dit onderzoek. Zeker nu duidelijk is dat de gevolgen groot 
kunnen zijn 

in een dergelijk advies zal de regionale brandweer voor haar risicoanalyse een groter 
gebied dan 150 merer dienen aan te houden. Daarbij zal moeten worden meegewogen dat 
bij een BLEVE een aanzienlijk aantal doden kan vallen en dat het aanial gewonden de 
operationele mogelijkheden van de hulpdiensten zal kunnen overschrijden. 

Daarbij geldt tevens dat bij een dergelijke effeetgebied van 300 meter, een substantiële 
vergroting van de risicofactor zal inhouden, zeker nu er 630 woningen zijn gepland, die 
nagenoeg allemaal in het effeetgebied zijn gepland. 

Bedrijven binnen de 150 meter grens van het B ^ n s j n tnnVctation. 

30. Tevens blijkt dal binnen de 150 meter een tumceotrum, Groenrijk en Van Gent Van der 
Meer gewasbescherming is gevestigd. Deze laatste verkoopt kunstmeststoffen en andere 

- chemische stoffen. Er zijn derhalve afwijkende gebruikstijden en by zonderheden die bij 
de berekening dienen te worden betrokken. Indien wordt uitgegaan van een normale dag-
nschtverdeUng, kan bij de invoer van de pejrsonendichtheden een aparte groep worden 
gedetoneerd. Daarbij is derhalve extra aandacht vereist bij de invulling van de 
verairtwoordingspHcht 

Binnen de 300 meter grens van hp* Btn-topkstation. 

31. Daar zijn nu 630 nieuwe woningen cn diverse nieuwe bedrijven gepland en heeft ook 
client hier zijn bedrijf en woning. 

32. De aanvraag dient derhalve in het licht van de lopende vergunningaanvraag en daarmee in 
het kader van de zorgvuldigheid in zijn geheel toch uitgebreid te worden beoordeeld. 

Conclusie: 

33. Client verzoekt het college van burgemeesters en wethouders het bestejnrmngsplan aan te 
passen en daarin op te nemen dat ten aanzien van het cmbemacde benzinestation aan de 
Schoolweg 76, evenals LPG, eveneens geen Biogas en CNG vulstation naast de 
benzineservice mag worden gerealiseerd* 
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34. Daarnaast verzoekt cliënt het college van burgemeesters en wethouders de aanvraag van 
22 juni 2011 in het licht van het ontwerp b^emmingsplan te beoordelen en zo de 
onduidelijkheid van deze vergminingsaanvrafig weg te nemen. 

35. TensloUe verzoekt cliënt als belanghebbende op de hoogte te worden gehouden van de af 
te geven beslissing op de vergunningsaanvraag van 22 juni 2011. 

Met vriendelijke groet, 

f 
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Gemeenteraad 
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1780 AA DEN HELDER 

GEMEENTE DEN HELDER 
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Tevens per felefas Aflcmaax, 17 augustus 2011 
Hendriks/ Gemeente Den Helder 
X/XVX 33301 
Uw ref.: AÜ1L0927Ö Zienswijze orrrwerp-bestemmingsplan 

Geachte raad, 

Tot mij wendden zich de heer At Hendriks en mevrouw I. Hendriks, woonachtig 
aan het adres X van der Veerstraat 25,1787 AH te Mianadorp. Cliënten vroegen 
mij om hen bij te staan inzake de woonwijk die het bestemmingsplan Julianadorp 
Oost 2011 mogehjk maakt Zij kiezen in dit verband domicUïe aan het adres van 
mijn kantoor, van wie ondergetekende als hun gemachtigde zal optreden, 

Cliënten hebben op 28 maart 2011 een inspraakreaotie ingedieod tegen het 
voorontwerp bestenutringsplari. Thans ligt het ontwerp bestemnrbig&plan ter 
inzage. Cliënten dienen hierbij tegen dat ontwerp een zienswijze in. 

De zienswijze is gericht tegen de planonderdelen die betrekking hebben op de 
nieuwe woningen die worden gebouwd naast en in de nabijheid van bun, woning 
(ongeveer 613 woningen). 

De zienswijze van cliënten luidt in dit verband als volgt 

Oppervlaktewater" en grondwaterstifguig 

Cliënten maken zich ernstige zorgen over de gevolgen van het dempen van de 
waterloop naast hun woning. Naar ik begrijp is het de bedoeling om die waterloop 
te vervangen door een *rT*riooln« Ik begrip ook dat deze voorziening is 
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voorgesteld in een rapport van het buresn Witteveen en Bos. ïk verzoek u om 
mïj zo spoedig mogelijk dit rapport te doen toekomen. 

Het dempen van de sloot is een direct gevolg van de geplande woningbouw, reden 
waarom dit ook in de bestemmingsplanprocedure aan de orde is. Daarnaast heeft 
dit onderwerp ook een civielrechtelijke kant. Het gaat immers over de 
bemherming van de eigendommen van cliënten, waaronder over het voorkomen 
van schade. 

Nu alvast is de opmerking op zijn plaats dat de eigendommen van cliënten 
afdoende moeten worden beschermd. Be ben daarom genoodzaakt om uw 
gemeente op voorhand aansprakelijk te stellen voor mogelijke Schade als gevolg 
van het dempen van de sloot en de mogelijke gevolgen hiervan. 

Uitzicht en flchffldnwcrfemg 

Blijkens de plankaart zijn naast cliënten woningen gepland mot een maximale 
nokhoogte van maar liefst 10 meter. De woning van cliënten zal daardoor in het 
niet vallen Mj de geplande woningbouw. Er zal voorts sprake zijn van een 
aanzienhjke schaduwwerking. Het woon- en leerklimaat zal daardoor 
veinünderen. 

Uw gemeente is verplicht om in dit verband de schaduwwerking middels 
scbadttwm ĝraininen te onderzoeken. Mij is niet gebleken dat u een dergelijk 
onderzoek heeft verricht. Ik verzoek u om zo spoedig mogelijk mij de resultaten 
van een dergelijk schaduwonderzoek te storm 

Cliënten hebben desalmettemin van tevoren el de schaduwwerking ingeschat en 
komen tot de conclusie dat de schaaWweridng zeer aatdenhjk zal zijn. Zij 
menen op voorhand dat ook die schaduwwerking aan het betreffende 
woongebouw in de weg staat 

Cliënten hebben eerder bezwaren geuit tegen de gestapelde bouw die zal grenzen 
aan bun woning. Door de heer Riechelman van uw gemeente ia opgemerkt dat 
naast de woning van cliënten twee onder een kap woningen zouden komen, 
Achter hun woning zonden twee losse kavels komen. Cliënten zien dit echter niet 
verwetkt in het ontwerp (in de voorschriften en op de plankaart). 

Behoefte woningbouw 

Cliënten betwisten de behoefte aan nieuwe woningbouw, mede gelet op dc 
huidige economische situatie. 
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Uw gemeente dient aan te tonen dat er thans behoefte is aan woningbouw op de 
onderhavige locaciie. Er ontbreekt echter een actuele onderbouwing dat er 
behoefte is aan de onderhavige woningbouw in Julianadorp. 

Thans ligt er slechts een onderbonwing uit 2003 en 2004 (bovendien van voor de 
crisis), dat verder alleen gericht is op Den Helder in zijn algemeenheid. 

Lang geleden is het plan opgevat om hier te bouwen. Het is echter maar zeer de 
vraag of mans daar nog behoefte aan is. 

Flora- en fauna 

Een flora- en fmmaonderzoek dient actueel te zijn. 

Het onderzoek dat aan het ontwerp ten grondslag ligt is een onderzoek uit 2006. 
Dit is geen actueel onderzoek. Dit klemt te meer nu uit het bijgevoegde stuk van 
de heer F. Vh'ct van 12 augustus 2011 blijkt dat diverse vogels aanwezig zijn die 
niet worden genoemd in het onderzoek uit 2006. 

Niéuw actueel onderzoek is derhalve op zijn plaats. 

Punt van kritiek is voorts dat het onderzoek uit 2006 onvoldoende inzicht geeft in 
de vraag of er verstoring plaatsvindt van de soorten, waaruit die verstoring bestaat 
en waarom die verstoring aanvaardbaar is. 

Plarachflde 

Gelet op de aanzienlijke planologische verslechtering die ex Zal plaatsvinden, acht 
ik het zeer aannemelijk dat cliënten schade zullen lijden en dat een verzoek om 
vergoeding daarvan zal moeten worden toegekend. 

Be verzoek u in dit verband om mij te berichten of er een plarischaderisicoanalysc 
is uitgevoerd en als dit het geval is, mij deze analyse te doen toekomen. 

Zn afwachtin|J^eiilE ^ 
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Fred van Vliet, Voorzitter Vogelwerkgroep Den Helder 12 augustus 2011 
Hoogstraat 174 
178ILK Den Helder 
Tel: 0683235295 
fV&nvUet51@hetn et.nl/ www.vogelwerkgroepdenhelder.nl 

Wie is Fred van Vliet 

Een leefbare omgeving met volop ruimte Yoor vogels, daar zet Fred van Vliet zich belangeloos 
voor in. Al vele jaren. Dat bleef niet onopgemerkt ïn 2010 werd hij daarvoor koninklijk 
onderscheiden. 
Fred van Vliet heeft een hart voor de stad en de vogels die daar leven, Hy zet zich et al sinds de 
jaren zeventig geheel belangeloos voor ia Zijn activiteiten dragen bij aan een groene en prettige 
leefomgeving voor de bevolking; mensen én vogels, De gierzwaluw bijvoorbeeld. Als voorzitter 
van Gierzwahrwbescrjfirming Nederland is hij een groot pleitbezorger voor deze spectaculaire 
stadsvDgel. En als voorzitter van de Vogelwerkgroep Den Helder adviseerde hij de gemeente over 
het plaateen van broedwaaderj voor de ijsvogel. Daarnaast is Fred sinds 2009 ook nog vrijwillig 
actief als Stadsvogeladviseur van Vogelbescherming. Voor zijn veelzijdige en jarenlange inzet 
werd Fred van Vliet op 29 april benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau, 

12 augustus 2011 Reactie op da kreet "nauwelijks natuurwaarden" m het gebied Julianadorp 
Oost 

Enerzijds verdwijnt in Julianadorp Oost leefgebied voor akkervogels, anderzijds wordt hel tijdelijk 
ruderaal gebied met veel verstoring maar soms ook kansen en in de toekomst gebied waar de 
stads- en dorpsvogels zich thuis zouden kunnen voelen gerealiseerd. 

Het gebied als bollenland: V.w.b. de weidevogelsoorten, deze gaan bijna allemaal elk jaar 
achteruit Gele kwikstaart, scholekster, veldleeuwerik, wilde eend en patrijs broedden in de 
bollenvelden. Weidevogelsoorten als kievit en grutto zoeken hun toevlucht in de broedperiode in 
de bollenlanden. De mogelijkheid voor deze vogelsoorten zijn nu weggenomen. 

Bollengebied wordt regelmatig onder water gezet om aalges te bestrijden. In deze periode van 
onder water staan is dit een aantrekkelijk gebied welke allerlei eendensoorten, steltlopers, 
meeuwen en lepelaar voedsel- en rustgebied biedt Deze mogelijkheden zijn voor deze 
vogelsoorten nu weggenomen. 

Het bollengebied is in de broedperiode belangrijk voor de huis- en boerenzwaluw vanwege het 
nestmateriaal welke ze halen uit modderpoelen, omgeploegd land of opslaghopen. Het gebied 
zonder bebouwing is een belangrijk foerageergebied voor alle drie zwaluwsoorten die in het oude 
dorp dus aan de rand van het gebied broeden, nl. gierzwaluw, huiszwaluw en boerenzwaluw. Deze 
vogelsoorten halen hier veel insecten en muggen enz, voor hun jongen uit het gebied. 

In de herfst en wintermaanden was het gebied een belangrijk foerageergebied voor overwinterende 
vogels als boom-en veldleeuwerik, kneu, putter, scholekster, patrijs enz. dit kan het ook nog zijn in 
de tijd dat het gebied als ruderaal terrein wacht op imichtïng. 

Wüde eend, patrijs en scholekster broeden nu ook in het gras van het plangebied. In 2011 hebben 
in twee kolonies oeverzwaluwen gebroed in gestorte grondhopen in het plangebied. Het betrof een 
kolonie van 48 nesten en een kolonie van 5 nesten. 
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van de gemeente Den Helder 
Postbus 36 
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Betreft: Zienswijze belanghebbende ontwerpbestemmingsplan "Julianadorp Oost 2011" 

Geachte College, 

Zoals u bekend willen wij graag op ons verkooppunt van motorbrandstoffen (vkp mbs) aan de 
Schoolweg te Julianadorp uitbreiden met de verkoop van autogas. In geheel Julianadorp is het 
momenteel niet mogelijk deze relatief schone brandstof te tanken. 

Om autogas te mogen verkopen moet worden voldaan aan het Besluit LPG tankstations 
milieubeheer (nu PGS16) en aan het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi/Revi). 

Wij hebben Adviesbureau AVIV opdracht gegeven te onderzoeken of wij kunnen voldoen aan het 
Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) rekening houdend met het 
voorontwerpbestemmingsplan Julianadorp Oost 2011 waarin wordt voorzien de bouwmogelijkheden 
van ongeveer 630 wooneenheden, wegen, groen en water. 

De conclusie van het rapport (QRA) van AVIV is dat er zich geen (beperkt) kwetsbare objecten 
bevinden binnen de aan te houden afstanden vanaf ondergrondse opslagtank, vulpunt en de 
afleverzuil. We voldoen geheel aan de normstelling externe veiligheid. 
De uitbreiding van ons tankstation met de verkoop van autogas veroorzaakt een groepsrisico (GR). 
Volgens de berekeningen ligt het groepsrisico (GR) ruim onder de wettelijke oriënterende waarde. 
Ook kunnen wij geheel voldoen aan het Besluit LPG tankstations milieubeheer, nu PGS 16. 
Er zijn dus feitelijk geen belemmeringen de verkoop van autogas op voorhand niet toe te staan. 

In de beantwoording van onze eerdere zienswijze geeft u aan dat een deel van de 
nieuwbouwontwikkelingen ligt binnen de invloedsgebied van het Groepsrisico. Zoals hierboven al is 
aangegeven veroorzaakt de uitbreiding van ons tankstation met de verkoop van autogas een geringe 
toename van het groepsrisico (GR), maar deze geringe toename van het groepsrisico ligt wet ruim 
binnen de wettelijk vastgestelde oriënterende waarde. Wij kunnen dus geheel voldoen aan de 
landelijke regelgeving. 

Wij begrepen van de gemeente dat zij geen obstakels wensen die (toekomstige) ruimtelijke 
ontwikkelingen kunnen belemmeren. Hierdoor wil de gemeente al op voorhand de verkoop van 
autogas tegenhouden. Zoals hierboven toegelichl is deze angst niet gegrond, aangezien uit de QRA 
van AVIV blijkt dat de uitbreiding van autogas geen belemmering vormt voor de gewenste 
ruimtelijke ontwikkelingen zoals verwoord ïn het ontwerpbestemmingsplan Julianadorp Oost 2011, 

Omdat wij niet beschikken over het "programma exploitatieovereenkomst van het gehele gebied" 



weten wij dus niet wanneer de uitbreiding van de nieuwbouwwijk daadwerkelijk zal worden 
uitgevoerd. Het zou kunnen betekenen dat de feitelijke realisering van deze nieuwbouwwijk jaren 
op zicb laat wachten, mede gezien de huidige economische ontwikkelingen. 
Dat zou kunnen betekenen dat wij mogelijk jarenlang autogas kunnen verkopen, omdat er (nog) 
geen fysieke bouwontwikkingen hebben plaatsgevonden. 

Op basis van bovenstaande verzoeken wij de gemeente de verkoop van autogas op ons tankstation in 
het bestemmingsplan toe te staan. 
Daarnaast zijn wij bereid een milieuvergunning te accepteren voor bepaalde tijd. 
Dat wil zeggen dat er in de milieuvergunning (Wabo) afspraken worden vastgelegd dat de verkoop 
van autogas onmiddellijk wordt beëindigd, indien de verkoop van autogas de ruimtelijke 
ontwikkelingen zoals vastgelegd in het ontwerpbestemmingsplan Julianadorp 2011, belemmert 

Wij vinden het niet terecht dat het nieuwe bestemmingsplan de verkoop van autogas op onze locatie 
uitsluit, terwijl er wel aan alle wettelijke eisen kan worden voldaan. 

Uiteraard zijn wij graag bereid bovenstaande nader toe te lichten. 

HOOGACHTEND 
Marees Zelf Tank Service B.V. 
Meko Op- en overslag B.V 

D-J Marrees 
Directeur 

E Z 
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Datum: 17 augustus 2011 

Stuknumm 
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Betreft: Zienswijze op het onrwerpbesternrrnngsplan Julianadorp Oost 

Geacht College, 

De besturen van de Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde Zenit en van de Stichting Sterrenwacht 
Johannes Lipperhey maken zich ernstig zorgen over de oprukkende bebouwing zoals voorzien in 
het ontwerpbestemmingsplan Julianadorp Oost. Wij beheren en maken gebruik van de sterrenwacht 
Kees Buining gelegen op het terrein van 's Heerenloo. Door de voorgenomen grootschalige 
nieuwbouw zal de lichtvervuiling toenemen, zodat, naar wij vrezen, de kwaliteit van ons werk, het 
doen van astronomische waarnemingen, sterk zal achteruitgaan en mogelijkerwijs zelfs tot nul zal 
reduceren. Wij vinden dat er onvoldoende gedaan is met de kritiek op het voorontwerp. Daarnaast 
herkennen wij ons in een aantal punten zoals aangevoerd door andere indieners. 

In deze zienswijze willen wij nog extra benadrukken dat er in het ontweipbestemmingsplan geen 
straatverlichtingsplan is opgenomen. Dit is een ernstige omissie, omdat wij hierdoor, voor wat de 
lichtvervuiling betreft, aan de willekeur van de stedebouwers overgeleverd zouden zijn. 'Willen wij 
onze goedkeuring hechten aan een onrAverpbesteniniingsplan, dan moet daar ook de mogelijkheid 
zijn om in onze zienswijze elementen aan te dragen om de lichtvervuiling tot een minimum te 
beperken. 

De Vereniging en Stichting vervullen een waardevolle maatschappelijke en culturele functie: Wij 
verrichten astronomische waarnemingen; wij organiseren openbare lezingen van gerenommeerde 
wetenschappers; wij verzorgen lessen op lagere en middelbare scholen; wij leiden mensen rond op 
onze sterrenwacht en laten hen waarnemingen doen; wij verzorgen cursussen voor de 
geïnteresseerde leek. Jaarlijks bereiken wij daarmee enkele honderden mensen. 
De laatste jaren krijgen wij steeds meer hinder van de toenemende verlichting in de omgeving, 
waardoor het steeds moeilijker wordt onze activiteiten naar behoren uit te kunnen voeren. Indien 
wij nog meer last krijgen van lichüMnder, dan wordt de Sterrenwacht, voor wat de waarneming 
betreft, volkomen nutteloos. Voor ons zou dan de enige mogelijkheid zijn om te verhuizen naar een 
donkerder plaats binnen de Gemeente Den Helder. Dit zou een enorme schadepost voor de Stichting 
en de Vereniging betekenen: Het bouwen van een nieuwe sterrenwacht gaat enkele tormen kosten. 
Hiervoor hebben wij niet de financiële middelen. 



Voor ons is het dus heel belangrijk dat er in samenwerking met de Gemeente Den Helder een goed 
lichtplan wordt opgesteld en dat dit ook wordt vastgelegd, zodat wij tot in lengte van jaren onze 
activiteiten op deze plaats kunnen blijven uitvoeren. 

College, wij raden u aan om een nieuw ontwerp te maken waarin een gedetailleerd 
straatverlichtingsplan is opgenomen. Beter zou het echter zijn om het ontwerpbestemmingsplan 
Julianadorp Oost helemaal niet ten uitvoer te leggen. Dit zou niet alleen ten goede komen aan het 
donker van de nacht, maar ook strekken tot het behoud van zowel het landelijke als het stedelijke 
gebied binnen de Gemeente Den Helder. In een gemeente met een afnemende werkgelegenheid is 
het toch ongewenst dat koopkrachtige mensen migreren vanuit de binnenstad naar het landelijke 
gebied? 

Hoogachtend, 
namens de Vereniging Zenit en de Stichting Sterrenwacht Johannes Lipperhey, 

Dn Paul van der Wal 

Voorzitter van de Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde Zenit 

Kruiszwin5209 
1788 RS Den Helder 
0223-644295 

/ 
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Geachte heer/mevrouw, 

(3 

Betreft: zienswijze woningbouw Julianadorp Oost. Stuknummer: AI11.08974 

Wederom maken wij onze zienswijze kenbaar als reactie op de informatieavond 
betreffende Julianadorp Oost op 20 juli jl . 

Wij zijn het niet eens met het voorontwerp. 

• Tevens hebben wij nog steeds bezwaar tegen de woningbouw alsmede de 
zogenaamde "Special"(==appartementen)in het voorontwerp welke direct 
achter ons perceel aangegeven staat waardoor onze privacy ernstig wordt 
aangetast door het zicht in en pp onze tuin en achterzijde woning door 
meerdere woonlagen. 

® De hoogte van het te bouwen appartementengebouw mag dan nu zijn 
aangepast naar maximaal 10 meter; dit sluit onzes inziens echter nog 
steeds niet aan op de al bestaande oude woningbouw die lager is. 

© Als argument wordt steeds gegeven dat er ^oogte-herkenningspunten'in 
de nieuwbouw moeten zijn zodat men 'niet verdwaald'! 

© Dit vinden wij een uiterst zwak argument om daarom deze appartementen 
direct aan te laten sluiten op de (lage)oude woningbouw. 

Naar onze mening kan dit soort 'hogere woningbouw'beter aan de 
buitenzijde van Juliandorp Oost gesitueerd worden zodat de overgang 
van bestaande woningen naar Julianadorp Oost vloeiender verloopt 

Op de informatieavond werd vervolgens een aantal voorbeelden getoond over 
hoe het te bouwen appartementengebouw er uit zou komen te zien, echter bij 
besluit werd gezegd 'dat geen daadwerkelijk ontwerp' werd getoond. 
Kortom: er wordt "iets"gebouwd achter ónze woning maar wij weten nog steeds 
niet hoe dit daadwerkelijk er uit komt te zien! 



© Vervolgens werd er ook geen duidelijke uitspraak gedaan over welke 
woonvorm in het appartementengebouw gesetteld wordt. Er werd 
gesuggereerd dat het hier om een woonvorm met zorgverlening zou 
gaan.Graag willen wij zsm pp hoogte gesteld worden om onze zorgen 
hieromtrent oftewel weg te nemen oftewel omdat wij dan ook kunnen 
reageren op eventuele nadelige effecten,zoals parkeeroverlast,aanlevering 
van goederen op vroege tijdstipperijaankomst en vertrek evtpersoneel ed. 

Onze oude bezwaren blijven gelden, namelijk; 

® Het agrarische gebied wordt veranderd in woningbouw: 
Als gevolg daarvan komt ons vrije, agrarische uitzicht aan de achterzijde 
van ons perceel te vervallen wat waardebepalend is voor onze woning. 

• In vergelijking met het agrarische gebied waarin alleen seizoensgebonden 
geluid te horen is omgezet naar woningbouw verwachten wij 
geluidsoverlast van de 'meerdere buren'die wij aan de achterzijde van 
onze woning gaan krijgen. 

© Bovenstaande geeft weer dat wij onze woning in waarde verminderd 
zien, onze privacy en uitzicht verdwijnt en daardoor ons woongenot sterk 
verminderd* 

In afwachting van uw verdere berichtgeving verblijven wij, 

Jack en Corina Veldman 
Jacob van der veerstraat 10 
1787 AJ Julianadorp 


