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gemeente 

Den Helder 
Nota van Beantwoording zienswijzen 

bestemmingsplan Van Galenbuurt 2009 

Hieronder zijn de zienswijzen weergegeven welke in het kader van art 3.8, lid 1 Wro door ons ontvangen zijn. 
(De zienswijzen zijn als bijlage bij deze nota gevoegd.) 

Kapitein Jacobs Kapitein, 
t.a.v. D.C. Kapitein 
Kerkgracht 30 
1782 GK Den Helder 

procedureel: 

De zienswijzen gedateerd 9 april 2009 en is bij ons ingeboekt op 15 april 2009. 
De termijn waarbinnen de zienswijzen moeten worden ingediend liep van 10 april 2009 tm 22 mei 2009. 
De zienswijzen zijn binnen de daartoe bestemde termijn ingediend en zijn afdoende gemotiveerd, daarmee zijn 
de zienswijzen ontvankelijk. 

Voorgesteld zal worden de zienswijzen ontvankelijk te verklaren. 

Inhoudelijk 

De inhoud van het bestemmingsplan geeft de heer Kapitein aanleiding tot het maken van de volgende 
opmerkingen: 
1. Het bestemmingsplan bevat een aantal gebieden met dubbelbestemmingen, er zijn gebieden waar zelfs 3 

dubbelbestemmingen van kracht zijn. Echter het bestemmingsplan bevat geen regels over de prioriteit van 
de 3 dubbelbestemmingen en de hoofdbestemming waardoor onduidelijk is welke van de 
(dubbel)bestemmingen prevaleert. 

Reactie: 

De verhouding tussen de hoofdbestemming en de dubbelbestemming alsmede tussen de 
dubbelbestemmingen onderling kan inderdaad aanleiding geven tot onduidelijkheid, om deze reden zijn de 
zienswijzen gegrond. 
Voorgesteld wordt in de doeleinde omschrijving van de dubbelbestemmingen de prioriteit van die 
dubbelbestemming ten opzichte van de onderliggende bestemming en andere dubbelbestemmingen aan te 
geven. 

Ambtelijk 
In het plan zijn ambtelijk een aantal omissies geconstateerd. Dit betreffen: 
In het renvooi, is de naamgeving bij de iconen water en wonen omgedraaid, 

voorgesteld wordt de juiste naamgeving bij de juiste grafische weergave te plaatsen. 

Artikel 11.2.1 lid a moet kan het woord "kan" na overkappingen verwijderd worden. 

Lid f, het woord "bijgebouwde" dient "bijgebouwen" te zijn. 



Samengevat. 

De door Kapitein Jacobs Kapitein ingediende zienswijzen ontvankelijk en gegrond te verklaren. 

Het bestemmingsplan aan te passen door: 

1. De dubbelbestemmingen in de doeleindenomschrijving te voorzien van een onderlinge prioriteitstelling 
van deze dubbelbestemmingen en de relatie met de hoofdbestemming. 
Uitgangspunt is hierbij dat de dubbelbestemmingen primair zijn aan de hoofdbestemming en dat de 
volgorde van prioriteit van de dubbelbestemmingen is 1. Waterstaat - waterkering; 

2. Waarde - Archeologie; 
3. Waarde - Beschermd stadsgezicht. 

2. In de renvooi de naam van de bestemmingen van water en wonen bij het juiste grafische weergave te 
plaatsen. 

3. In de regels, het woord kan na overkappingen in artikel 11.2.1 lid a te verwijderd, en in lid f van dat 
artikel het woord "bijgebouwde" te veranderen in "bijgebouwen". 


