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Registratienummer: 
 

RVO10.0178 Portefeuillehouder: P.N. Bruin 

Van afdeling: Ruimte, Wonen en 
Ondernemen 

Behandelend ambtenaar: 
Telefoonnummer: 
E-mail adres: 

ing.H.J. Winter 
(0223) 67 8817 
e.winter@denhelder.nl 

Ter inzage gelegde stukken / bijlagen: 
• Ontwerp bestemmingsplan De Dogger Zuid-

West 2010 (toelichting, verbeelding en bijlage) 
• Nota van beantwoording Zienswijzen en 

wijzigingen bestemmingsplan De Dogger Zuid-
West 2010 

 
Onderwerp:  Vaststellen bestemmingsplan De Dogger Zuid-West 2010 

 
Gevraagd besluit: 
Voorgesteld wordt: 

1. de Schenkveld advocaten,  namens de heer Huijbertus Broeke en mevrouw Johanna Ledema, beiden 
wonende aan de Vogelzand 2310 en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid United 
B. Family B.V. ingediende zienswijze ontvankelijk te verklaren, en gedeeltelijk te volgen; 

2. Op grond van de in dit voorstel opgenomen overwegingen welke zijn vastgelegd in de “Nota van  
beantwoording zienswijzen en wijzigingen bestemmingsplan De Dogger Zuid-West 2010” de 
navolgende wijzigingen aan te brengen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan; 

Regels 
• het toevoegen van de wegprofielen zoals opgenomen in bijlage 3 van de “Nota van 

beantwoording zienswijzen en wijzigingen bestemmingsplan De Dogger Zuid-West 2010” 
als bijlage bij de regels van het bestemmingsplan; 

• aan artikel 9.4 toe te voegen: 
- het inrichten van de gronden in afwijking van het aangegeven dwarsprofiel; 

• aan artikel 10: 
  10.4 Specifieke gebruiksregels, toe te voegen met de tekst: 

“ Tot het gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend: 
a. het inrichten van de gronden in afwijking van het aangegeven dwarsprofiel.” 

 
Verbeelding 

• De verbeelding conform bijlage 2 van de “Nota van beantwoording zienswijzen en 
wijzigingen bestemmingsplan De Dogger Zuid-West 2010” aan te passen. 
De wijzigingen betreffen: 

o het opnemen van een extra bouwblok met een aanduiding “Wonen” op het meest 
westelijke gedeelte van de bestemming Gemengd; 

o het opnemen van een toegangsweg naar deze kavel; 
o het vergroten van de bestemmingsvlakken Bedrijf door de zuidelijke grens, de 

gevellijn en het bouwvlak 2 meter naar het zuiden te verschuiven; 
o Het opnemen van de bestaande bouwrechten voor het perceel kadastraal bekend 

als gemeente Den Helder, sectie H, nr. 3234, zodat het bouwvlak gelijk loopt met 
de bestaande perceelsgrens alsmede voor dat perceel de maximale 
bebouwingshoogte op 18 meter vast te stellen met een bebouwingspercentage van 
100%; 

 
3. Het bestemmingsplan aan te passen zodat deze voldoet aan de in de Wet Algemene Bepalingen 

Omgevingsrecht (WABO) gehanteerde begrippen, en procedureregels;  
4. Het bestemmingsplan De Dogger Zuid-West 2010, als vervat in de dataset met planidentificatie 

NL.IMRO.0400.315BP0012010-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.0400.315BP0012010-VST1_Ondergrond GBKN de voor deze planversie 

gebruikte ondergrond is; 
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7. te verklaren dat geen exploitatieplan benodigd is aangezien de gemeente eigenaar is van de te 
ontwikkelen gronden en daardoor de financiering van die projecten anderszins is verzekerd; 

8. te bepalen dat het bijbehorend raadsvoorstel en nota van zienswijzen integraal onderdeel uitmaakt van 
het besluit; 

9. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en de Inspecteur VROM te verzoeken om een versnelde 
beoordeling van de wijzigingen van het ontwerp bestemmingsplan. 

 
 
Inleiding en aanleiding 
Bij Raadsinformatiebrief RI10.0050 hebben wij uw raad op de hoogte gebracht over het in procedure brengen 
van het bestemmingsplan De Dogger Zuid-West 2010. 
 
Hoofddoel van het bestemmingsplan is om de nieuwbouw voor het Gemini Ziekenhuis mogelijk te maken. Dit 
gebeurt op gronden die nu voornamelijk in gebruik zijn als sportvelden. Door herschikking van deze velden komt 
ruimte vrij voor de nieuwbouw van het Gemini Ziekenhuis. Ook wordt voorzien in (zorggerelateerde) 
bedrijvigheid in de nabijheid van het ziekenhuis. Het zuidelijk deel van het plangebied wordt ingericht voor 
bedrijvigheid. Op dit moment is in het plangebied de rijksjeugdinrichting de Doggershoek aanwezig alsmede 
een bedrijfsverzamelgebouw, een opleidingsinstituut en aan de Doggersvaart woningen met de mogelijkheid 
van een bedrijf op het achtererf. Met het realiseren van het ziekenhuis en het bedrijventerrein wordt ook de  
infrastructuur van het gebied aangepast om een goede ontsluiting te waarborgen. 
  
De nieuwbouw van het Gemini en het zuidelijk gelegen bedrijventerrein is gebaseerd op de stedenbouwkundige 
uitgangspunten De Dogger zuidwest die door RWO planontwikkeling zijn opgesteld en die als bijlage 1 bij de 
toelichting van het bestemmingsplan is opgenomen. Het Gemini ziekenhuis heeft laten weten dat haar 
voorgenomen bouwplannen passen binnen deze opgestelde uitgangspunten. 
 
Op 9 december 2009 en 19 mei 2010 heeft er een presentatie aan de buurt plaatsgevonden waarin de plannen 
voor het gebied naar de buurt zijn gepresenteerd.  
 
Met het nieuwe bestemmingsplan wordt ook ingespeeld op het actuele rijksbeleid en provinciaal beleid. 
Actualisering van het bestemmingsplan moet er toe leiden dat naast een actueel ook een flexibel 
bestemmingsplan ontstaat. Het nieuwe plan speelt zoals hierboven genoemd zoveel mogelijk in op de te 
verwachte toekomstige ontwikkelingen. 
 
Het bestemmingsplan is een Digitaal uitwisselbaar Ruimtelijk Plan (DURP) opgesteld conform de landelijk 
geldende norm IMRO2008. Het bestemmingsplan is geschikt om op intranet of internet te worden geplaatst, en  
zal actief benaderbaar zijn. 
 
De visie op het plangebied is samen met het bestaand ruimtelijk beleid, de bestaande situatie, milieuaspecten, 
het natuurwaardenonderzoek, juridische planopzet, handhaving en de uitvoerbaarheid van het 
bestemmingsplan beschreven in de toelichting. 
 
Na een ruime voorbereidingsprocedure waarin uitvoerig overleg heeft plaatsgevonden met de diverse betrokken 
instanties en na afronding van de gemeentelijke inspraakprocedure, is het ontwerp bestemmingsplan conform 
het bepaalde in artikel 3.8, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening met ingang van 10 september 2010 gedurende 
zes weken voor een ieder ter visie gelegd. 
 
Gedurende de termijn van tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan hebben wij 2 reacties/zienswijzen 
ontvangen. De reacties/zienswijzen en ons commentaar hierop alsmede voorstellen om het plan ambtelijk te 
wijzigen hebben wij opgenomen in de “Nota van beantwoording zienswijzen en wijzigingen bestemmingsplan 
De Dogger Zuid-West 2010”. 
 
De Wet ruimtelijke ordening (artikel 3.8, lid 1 sub e) stelt dat de gemeenteraad binnen 12 weken na beëindiging 
van de termijn van tervisielegging beslist omtrent de vaststelling van het bestemmingsplan. Dit houdt in dat uw 
raad uiterlijk 13 januari 2011 het bestemmingsplan dient vast te stellen.  
 
 
Beoogd resultaat 
Dit raadsvoorstel heeft tot doel het vaststellen van het bestemmingsplan De Dogger Zuid-West 2010, waarbij 
voor het gebied één bestemmingsplan ontstaat die de komende 10 jaar de stedenbouwkundige invulling van het 
gebied waarborgt. Met het vaststellen van het bestemmingsplan worden de bouwplannen voor het nieuwe 
Gemini ziekenhuis en de ontwikkelingen op het zuidelijk gelegen bedrijventerrein mogelijk gemaakt. 
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Kader 
Het kader voor het vaststellen van het bestemmingsplan wordt gevormd door de Wet ruimtelijke ordening (Wro).  
 
 
Argumenten / alternatieven 
1. Relatie met ander beleid 
Bij het opstellen van het bestemmingsplan is rekening gehouden met alle relevante beleid op Europees, rijks-, 
provinciaal en gemeentelijk niveau. Het beleid is in dit plan is verwoord in hoofdstuk 3 en 4 van de toelichting 
behorende bij dit plan.  
 
2. Reactie op ingediende zienswijzen 
Het ontwerp bestemmingsplan heeft vanaf 10 september 2010 gedurende zes weken ter inzage gelegen 
conform artikel 3.8, lid 1 Wet ruimtelijke ordening.  
 
Gedurende de termijn van tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan hebben wij 2 reacties ontvangen, 
waarvan één als zienswijze is aan te merken. De reacties hebben wij als bijlage bij de “Nota van beantwoording 
zienswijzen en wijzigingen De Dogger Zuid-West 2010” opgenomen. 
 
De reactie van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland gaf aan, geen aanleiding te zien voor het indienen van 
zienswijzen. 
De tweede reactie betrof zienswijzen op het plan. Deze zijn ingediend door: 

• Schenkveld advocaten (Postbus 172, 1800 AD Alkmaar),  namens de heer Huijbertus Broeke en 
mevrouw Johanna Ledema, beiden wonende aan de Vogelzand 2310 en de besloten vennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid United B. Family B.V. 

 
De zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan zijn in de “Nota van beantwoording zienswijzen en wijzigingen 
bestemmingsplan De Dogger Zuid-West 2010” van commentaar voorzien.  
 
De zienswijzen geven aanleiding het bestemmingsplan aan te passen. Tevens wordt ambtshalve voorgesteld 
het plan op een aantal punten aan te passen. Voorgesteld wordt het ontwerp bestemmingsplan aan te passen 
conform de samenvatting welke in de nota van beantwoording is opgenomen. 
 
De aanpassingen hebben voornamelijk betrekking op: 

• het behouden van de bestaande ruimtelijke rechten op het perceel kadastraal bekend als gemeente 
Den Helder, sectie H, nr. 3234 welke in het bezit is van United B Family B.V.; 

• het opnemen van dwarsprofielen van de doorgaande wegen in het bestemmingsplan; 
• het vergroten van de bestemmingen Bedrijven en toevoegen van een extra bouwvlak binnen de 

bestemming gemengd. 
 
Per 4 oktober 2010 is de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) van kracht geworden. Omdat 
deze wet niet voorzien is van overgangswetgeving is het noodzakelijk de daarin gehanteerde begrippen over te 
nemen in het vast te stellen bestemmingsplan. Op deze wijze sluit het bestemmingsplan aan op de 
omgevingsvergunning. Het betreft hier het wijzigen van gehanteerde begrippen en het komen te vervallen van 
regelgeving omtrent het voeren van een binnenplanse vrijstellingsprocedure dit omdat de WABO hier de 
Algemene Wet Bestuursrecht van toepassing verklaart. 
 
Financiële consequenties 
Een van de gevraagde besluiten is dat Raad verklaart dat geen exploitatieplan benodigd is aangezien de 
financiering van die projecten anderszins is verzekerd, dit is verwoord in hoofdstuk 6.1 van de toelichting van 
het bestemmingsplan in samenhang met onze commentaar punt 3 van de “Nota van beantwoording zienswijzen 
en veranderingen bestemmingsplan De Dogger Zuid-West 2010”. 
 
Juridische consequenties 
De Wet ruimtelijke ordening (artikel 3.8, lid 1 sub e) stelt dat de gemeenteraad binnen 12 weken na beëindiging 
van de termijn van tervisielegging beslist omtrent de vaststelling van het bestemmingsplan. 
Dit houdt in dat uw raad uiterlijk 13 januari 2011 dient te beslissen omtrent de vaststelling van het 
bestemmingsplan. 
 
Communicatie 
Na vaststelling door de Raad van het bestemmingsplan De Dogger Zuid-West 2010 en de “Nota van 
beantwoording zienswijzen en wijzigingen bestemmingsplan De Dogger Zuid-West 2010” worden degenen die 
een zienswijze hebben ingediend onder toezending van deze zienswijzennota op de hoogte gebracht.  
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Indien de raad de voorgestelde wijzigingen aanbrengt op grond van de “Nota van beantwoording zienswijzen en 
wijzigingen De Dogger Zuid-West 2010” wordt het raadsbesluit na zes weken bekendgemaakt. Op deze wijze 
zijn Gedeputeerde Staten en de inspecteur VROM in de gelegenheid te reageren op de aangebrachte 
wijzigingen. Om het inwerking treden van het bestemmingsplan te bespoedigen wordt aan Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland en de Inspecteur VROM verzocht om een versnelde beoordeling van de wijzigingen 
ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zodat de publicatie sneller kan plaatsvinden. 
 
Vervolgens kan gedurende de ter inzage termijn van zes weken een beroepsschrift tegen het besluit tot 
vaststelling van het bestemmingsplan plan worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State.  
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking m.i.v. de dag na die  
o waarop de beroepstermijn van zes weken afloopt  

 – voor het hele bestemmingsplan - of indien een beroep is ingesteld uitgezonderd het onderdeel waarop 
het beroep betrekking heeft en een voorlopige voorziening is aangevraagd. 

o waarop de Raad van State uitspraak heeft gedaan  
 – voor het onderdeel waartegen een beroep is ingesteld. 

 
Aanpak / uitvoering 
Na onherroepelijk worden van het bestemmingsplan kan gestart worden met de uitvoering van het plan. 
 
 
 
Den Helder, 16 november 2010 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 
burgemeester 
Koen Schuiling 

 
Loco-secretaris 
M.J. van Dam-Gravestijn 

 


