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Registratienummer: 

 

RVO14.0072 Portefeuillehouder: P.N. Bruin 

Van afdeling: Ruimte en Economie Ter inzage gelegde stukken / bijlagen:  ID14.01544 uitspraak Afdeling 

bestuursrechtspraak Raad van State;  ID14.01547 Raadsbesluit nr. 13.0060;  ID14.01548 Nota van beantwoording ontwerp bp;  ID14.01549 toelichting vastgesteld 

bestemmingsplan Dogger Noord-Oost 2012;  ID14.01550 Verbeelding vastgesteld 

bestemmingsplan;  ID14.01551 Regels vastgesteld 

bestemmingsplan Dogger Noord-Oost 2012  ID14.01552 Legenda verbeelding;  ID14.01553 Dwarsdoorsnede  ID14.01570 Regels bijlage 1 (bedrijvenlijst);  ID14.01571 Regels bijlage 2 (parkeernorm);  ID14.01572 Toelicht bijlage 1 (inspraak) 

Behandelend ambtenaar: 

Telefoonnummer: 

E-mail adres: 

ing.H.J. Winter 

(0223) 67 8817 

e.winter@denhelder.nl 

Onderwerp:  Vaststellen aangepast bestemmingsplan Dogger Noord-Oost 2012 

 

Gevraagd besluit: 

1. Het bestemmingsplan Dogger Noord-Oost 2012 zoals gewijzigd is vastgesteld middels raadsbesluit 

nr.13.0060 en terinzage heeft gelegen vanaf 6 augustus 2013 met de in punt 2 voorgestelde 

aanvullingen opnieuw en integraal vast te stellen. 

2. Op grond van overwegingen welke zijn vastgelegd in het raadsvoorstel RVO14.0072 en de uitspraak 

van de Raad van State nr. 201308602/1/R1 de volgende wijzigingen aan te brengen ten opzichte van 

het bij raadsbesluit nr.13.0060 vastgestelde bestemmingsplan, waarbij het plan voorzien wordt van een 

regeling voor de functieaanduiding :”cultuur en ontspanning”: 
a. Na artikel 10.1, lid e, lid e.1 in te voegen met de tekst “ter plekke van de aanduiding ‘cultuur en 

ontspanning’, mogen de gronden en bouwwerken worden gebruikt ten behoeve van 

atelierruimte en tentoonstellingsruimte; 

b. Na artikel 15.1, lid a. sub 1, lid a2 in te voegen met de tekst “ter plekke van de aanduiding 
‘cultuur en ontspanning’, mogen de gronden en bouwwerken worden gebruikt ten behoeve van 
atelierruimte en tentoonstellingsruimte. 

 

 

 

 

Publiekssamenvatting 

Bij uitspraak van 7 mei 2014, (nr. 201308602/1/R1) heeft de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State het 

besluit van de gemeenteraad van Den Helder van 1 juli 2013 tot vaststelling van het bestemmingsplan “Dogger 
Noord-Oost 2012” vernietigd. Het besluit is vernietigd omdat in de planregels niet was voorzien in een regeling 

voor de functieaanduiding “cultuur en ontspanning” op de verbeelding. 
De raad van de gemeente Den Helder wordt opgedragen om binnen 16 weken na verzending van de uitspraak 

met inachtneming van wat in de uitspraak is overwogen een nieuw besluit te nemen en dit vervolgens op 

wettelijk voorgeschreven wijze bekend te maken. 

 

Met het vernietigen van het vaststellingbesluit door de Afdeling en het opdragen een nieuw besluit te nemen 

kan de  geconstateerde omissie op relatief eenvoudige wijze worden hersteld.   

De Afdeling geeft in haar uitspraak namelijk specifiek aan dat het vaststellingsbesluit alleen ten aanzien van het 

ontbreken van een regeling voor het begrip  “cultuur en ontspanning” is vernietigd.  Ten aanzien van de andere 

door Appellanten aangevoerde beroepsgronden heeft de Afdeling namelijk geoordeeld dat deze ongegrond zijn.  
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Om te voldoen aan de uitspraak moet de raad een nieuw besluit te nemen over het bestemmingsplan “Dogger 
Noord-Oost 2012”. Het (op)nieuw vast te stellen plan dient voorzien te zijn van regels betreffende het gebruik 
van de functieaanduiding “cultuur en ontspanning”. Ten aanzien van de invulling van deze regels was al 
voorzien in de Nota van beantwoording op de zienswijzen van appellanten, maar de beantwoording was niet 

verder verwerkt in het vaststellingsbesluit van 1 juli 2013 tot het vaststellen van het bestemmingsplan.  

 

Voorgesteld wordt nu de uitgangspunten uit de Nota van beantwoording te verwerken in de planregels, waarbij 

binnen de aanduiding ‘cultuur en ontspanning’ atelierruimtes en tentoonstellingsruimtes worden toegestaan. 

 

Inleiding 

Op 1 juli 2013 heeft uw gemeenteraad het bestemmingsplan Dogger Noord-Oost 2012 vastgesteld. Tegen dit 

plan is door  M.J.P Peereboom en M.F.A. Peereboom (hierna ‘Appellanten’) beroep ingesteld.  Een van de 

beroepsgronden was het feit dat het bestemmingsplan niet voorziet in een regeling voor de functieaanduiding 

‘cultuur en ontspanning’ op de verbeelding. 

 

Het vastgestelde bestemmingsplan voorzag inderdaad niet in planregels betreffende de aangegeven 

functieaanduiding.  Dat dit wel de bedoeling was blijkt uit de nota van beantwoording welke onderdeel uitmaakt 

van het bestemmingsplan.  

Hierdoor concludeert de Afdeling , dat de raad een besluit heeft genomen in strijd met de bij het voorbereiden 

van een besluit te betrachten zorgvuldigheid (art 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht). Zij verklaart het 

beroep van Appelanten gegrond, en vernietigd het besluit van 1 juli 2013. 

 

Tevens draagt de Afdeling de raad van de gemeente Den Helder op om binnen 16 weken na verzending van de 

uitspraak met inachtneming van hetgeen gesteld is in de uitspraak een nieuw besluit te nemen waarbij de 

planregels voorzien worden van een regeling voor de functieaanduiding “cultuur en ontspanning” op de 
verbeelding.   Het nieuwe besluit dient vervolgens op wettelijk voorgeschreven wijze bekend te worden 

gemaakt. 

 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Het beoogd maatschappelijk resultaat betreft het realiseren van een bestemmingsplan welke de belangen 

behartigd van alle betrokkenen binnen het plangebied en voldoet aan de wettelijke bepalingen. 

  

 

Kader 

Het kader voor de aanpassing wordt gevormd door de uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de 

Raad van State. Daarnaast gelden ten aanzien van het opstellen en inhoud van het bestemmingsplan de 

bepalingen op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het besluit ruimtelijke ordening (Bro). 

 

 

Argumenten 

De uitspraak van de Afdeling geeft aan dat het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan Dogger Noord-

Oost 2012 onzorgvuldig was genomen. Dit werd veroorzaakt door het niet opnemen van een regeling in de 

planregels ten aanzien de functieaanduiding “cultuur en ontspanning”, dit terwijl de Nota van beantwoording wel 

een invulling geeft ten aanzien van de invulling van het begrip. 

 

Met het vernietigen van het vaststellingbesluit door de Afdeling en het opdragen een nieuw besluit te nemen 

kan de  geconstateerde omissie op relatief eenvoudige wijze worden hersteld.   

De Afdeling geeft in haar uitspraak namelijk specifiek aan dat het vaststellingsbesluit alleen ten aanzien van het 

ontbreken van een regeling voor het begrip  “cultuur en ontspanning” is vernietigd.  Ten aanzien van de andere 

door Appellanten aangevoerde beroepsgronden heeft de Afdeling namelijk geoordeeld dat deze ongegrond 

waren.  

 

Met nu voorgestelde besluit wordt deze omissie hersteld, dit  door het plan te voorzien van een regeling 

betreffende de functieaanduiding “cultuur en ontspanning”.  
Voor de invulling van het begrip wordt aansluiting gezocht bij het door uw raad vastgestelde Nota van 

beantwoording welke onderdeel uitmaakt van het vastgestelde bestemmingsplan. In deze Nota van 

beantwoording wordt namelijk gemotiveerd aangegeven dat onder het begrip “cultuur en ontspanning” dient te 

worden verstaan het mogelijk maken de gebouwen op het terrein te gebruiken voor atelierruimte en 

tentoonstellingsruimte. 
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Maatschappelijk draagvlak 

Het bestemmingsplan Dogger Noord-Oost 2012 heeft  via de daartoe geëigende wijze ter visie gelegen.  

 

Tijdens de beroepstermijn is door één partij gebruik gemaakt van de mogelijkheid beroep aan te tekenen  tegen 

het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan.  In de uitspraak stelt de Afdeling dat alle beroepsgronden 

falen met uitzondering van het niet opgenomen hebben van regelgeving betreffende de aanduiding “cultuur en 
ontspanning”. 
Met het onderhavige voorstel wordt deze omissie hersteld en wordt tegemoet gekomen aan de eis van de 

Afdeling.    

 

Het voorstel leent zich niet voor het houden van een referendum omdat hier sprake is van het uitvoeren van een 

besluit van een hogere overheid, alsmede aan de besluitvorming een uiterlijke termijn is gesteld 

(spoedeisendheid). 

 

Financiële consequenties 

De aanpassing van het bestemmingsplan voorziet niet in concrete ontwikkelingen waarvoor een exploitatieplan 

benodigd is. 

 

Communicatie 

Na het vaststellen van het aangepaste bestemmingsplan wordt deze via de Staatscourant,  huis-aan huisblad 

en de gemeentelijke website aan een ieder bekend gemaakt.  

 

Realisatie 

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

via de Staatscourant, de gemeentelijke voorlichtingspagina en onze website. Vervolgens worden de stukken 

gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden beroep aantekenen 

tegen de aanpassing bij de Afdeling. Tevens kan beroep worden aangevraagd, ter voorkoming dat het 

bestemmingsplan in werking treedt na afloop van de beroepstermijn. 

 

 

Den Helder, 27 mei 2014. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

ir Ph. Salm  
  

 


