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Geachte Raadsleden, 
In uw commissie S&B van 8 oktober 2012 is het bestemmingsplan Oud Den Helder besproken. Via dit 
memo wordt nader ingegaan op drie opmerkingen van commissie: 

1. Dat op het pand aan de W. Barendtszstraat 179 met de bestemming 'wonen' de aanduiding 
'bedrijf ontbreekt (in dit pand zit een snackbar); 

2. Internetdetailhandel is binnen het begrip 'aan-huis-gebonden beroep' mogelijk. Is dit ook 
binnen andere bestemmingsplannen het geval; 

3. Dat de historische beschrijving van de Van Heemskerckstraat in de toelichting bij het 
bestemmingsplan niet geheel juist is. 

Ad. 1 
Het pand aan de W. Barendtszstraat 179 heeft de bestemming 'wonen' met daarbij de aanduiding 
'bedrijf. 
Artikel 12.1 geeft aan dat: ter plekke van de aanduiding bedrijf, bedrijven die zijn genoemd in bijlage C 
onder categorie A zijn toegestaan. Binnen deze categorie is een snackbar toegestaan. 

Ad 2. 

Binnen het begrip 'aan-huis-gebonden beroep' is internetdetailhandel mogelijk: 

Aan-huis-gebonden beroep 
Een beroeps- of bedrijfsactiviteit, uitgevoerd door (één van) de hoofd be won er{s) van de woning, 
waarvan de activiteiten in hoofdzaak niet verkeersaantrekkend of milieuhinderlijk zijn, en geen 
betrekking hebbend op detailhandel (met uitzondering van internetdetailhandel) of horecagerelateerde 
activiteiten, dat op kleine schaal in een woning en/of daarbij behorende bijgebouwen wordt 
uitgeoefend, waarbij de desbetreffende activiteit een ruimtelijke uitstraling heeft die in 
overeenstemming is met de woonfunctie en de woonomgeving ter plaatse. 
Bovenstaande definitie wordt standaard opgenomen in de bestemmingsplannen en daarmee is 
internetdetailhandel dus onder voorwaarden mogelijk binnen andere plannen. 

Ad. 3 
Op bladzijde 6 van de toelichting (derde alinea) wordt de zinsnede: '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 
kledingmagazipp' verwijderd. Er zijn namelijk meerdere panden behouden gebleven tijdens de oorlog. 

Pia 


