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¥ 

Nota van Beantwoording zienswijzen op het ontwerp     
bestemmingsplan Boatex 2010  

 
 
 
 
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.) 
 
1. Algemeen 
 
Termijn 
Het ontwerp bestemmingsplan Boatex 2010 heeft vanaf 11 februari 2011 gedurende 6 weken ter visie gelegen. 
De termijn van tervisielegging liep tot en met 24 maart 2011. 
 
Zienswijzen 
Gedurende de termijn van tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan hebben wij twee reacties 
ontvangen. Deze reacties hebben wij als bijlage bij deze nota opgenomen. 
 
In haar reactie gaf Gedeputeerde Staten van Noord-Holland aan geen aanleiding te zien voor het indienen van 
zienswijzen. 
 
De tweede reactie betreft zienswijzen op het plan. Deze zijn ingediende door:  ARAG namens hun cliënten: 

 de heer Bradley en mevrouw Dijkshoorn, Andromeda 131, 1785 DE  Den Helder 
   

 
Procedure 
Binnen 12 weken na het beëindigen van de terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan beslist de 
gemeenteraad omtrent de vaststelling en over de vraag welke zienswijzen al dan niet gehonoreerd moeten 
worden, een en ander op voorstel van Burgemeester en Wethouders.  
 
Na vaststelling door de gemeenteraad van de voorliggende nota van beantwoording worden degenen die een 
zienswijze hebben ingediend onder toezending van deze zienswijzennota op de hoogte gebracht.  
 
Binnen twee weken na de vaststelling van het bestemmingsplan wordt het raadsbesluit bekendgemaakt. De 
bekendmakingtermijn bedraagt zes weken indien  Gedeputeerde Staten of de inspecteur van het ministerie Infrastructuur en Milieu tegen het ontwerp 

bestemmingsplan een zienswijze hebben ingediend en deze niet volledig is overgenomen;  de gemeenteraad bij de vaststelling van het bestemmingsplan wijzigingen heeft aangebracht t.o.v. het 
ontwerp. 

 
Vervolgens kan gedurende de ter inzage termijn van zes weken een beroepschrift tegen het besluit tot 
vaststelling van het bestemmingsplan 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 
o waarop het beroep betrekking heeft en waarvoor een voorlopige voorziening is ingediend. 
o waarop de Raad van State uitspraak heeft gedaan  

 – voor het onderdeel waartegen een beroep is ingesteld. 
Op de volgende pagina’s worden de zienswijzen nader behandeld en van commentaar voorzien: 
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2. Behandelen Zienswijzen en commentaar 
 
ARAG, 
Namens dhr. Bradley en mevr. Dijkshoorn 
Andromeda 131 
1785 DS  Den Helder 
 
 
procedureel: 

De zienswijzen zijn gedateerd op 21 maart 2011 en zijn bij ons ingeboekt op 22 maart 2011. 
De termijn waarbinnen de zienswijzen konden worden ingediend liep van 11 februari 2011 tm 24 maart 2011. 
De zienswijzen zijn binnen de daartoe bestemde termijn ingediend en zijn afdoende gemotiveerd, daarmee zijn 
de zienswijzen ontvankelijk. 
 
Reactie: 

Voorgesteld wordt de zienswijzen ontvankelijk te verklaren. 

 
Inhoudelijk 
 
De inhoud van het bestemmingsplan geeft ARAG namens haar cliënten aanleiding tot het indienen van de 
volgende zienswijzen tegen het terrein Industrieweg 18a om de volgende redenen: 
 

1.  Het perceel wordt in het ontwerpplan bestemd als “woongebied”. Het ontwerpplan maakt het 
mogelijk op de betreffende locatie maximaal 4 woningen te realiseren. 

 Door de komst van deze woningen zal naar verwachting overlast in de ruimste zin des woords voor 
cliënten ontstaan. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan geluid, stank en dergelijke. 

  
2. Tevens zal door de komst van de woningen inkijk ontstaan op het perceel en in de woningen van 

cliënten, hetgeen aantasting van hun privacy met zich meebrengt. 
 
3.  Cliënten zouden op grond van het vorenstaande dan ook graag zien dat de het betreffende terrein 

aan hen en enkele andere bewoners, te weten aan de woningen aan Andromeda huisnummers 
129,130 en 132 wordt verkocht, waarbij het de bedoeling is het bestaande gebouw te slopen en op 
die locatie garages neer te zetten. De resterende grond kan dan bij diverse tuinen worden 
getrokken. Om dit mogelijk te maken wordt gepleit de bestemming “garageboxen”, “erf” en 
“tuin”o.i.d. op te nemen in plaats van “woongebied”. 

 
Reactie: 
 
Algemeen 
In het (oude) ter plekke geldende bestemmingsplan “Boatex (Marina) 1988” hebben de gronden 
inclusief die van cliënten van ARAG de bestemming “Handel en Nijverheid”.  
Tevens is op de plankaart aangegeven dat het maximum bebouwingspercentage 75% mag zijn en de 
bouwhoogte 10meter mag bedragen. 
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De gronden met de bestemming “Handel en Nijverheid” zijn bestemd voor bedrijven en handel en 
nijverheid met daarbij behorende bouwwerken en andere werken, met uitzondering van bouwwerken 
ten dienste van detailhandel en voor open terreinen, waaronder opslag-, los-, laad-, en 
parkeerplaatsen. 
 
In de voorschriften is een binnenplanse vrijstelling zonder nadere voorwaarden opgenomen voor het 
bebouwen van het oppervlak tot 100%. 
 
De woningen van cliënten zijn in strijd met het bovengenoemde bestemmingsplan. Voor de woningen 
kon alleen bouwvergunning worden afgegeven dan nadat op 23 juni 2006 vijstelling was verleend ex 
Artikel 19, lid 2 Wet op de Ruimtelijke Ordening. 
 

 
1. De bouwmogelijkheden van het bestemmingsplan Boatex (Marina) 1988 maakt het bij recht mogelijk 

dat een bedrijfsgebouw wordt opgericht op de perceelsgrens met cliënten welke een bouwhoogte heeft 
van 10 meter. Het betreft hier een pand waarbinnen bedrijven mogen worden gevestigd in de  
milieucategorie 1 tm 3. Voor deze laatste milieucategorie geldt dat de handreiking “Bedrijven en 
Milieuzonering” een advies afstand voorschrijft tot gevoelige bestemmingen (woningen) van 100 meter. 
Ook kunnen binnen deze bestemming continu (24-uurs) werkzaamheden plaatsvinden. 
 
De voorgenomen plannen om deze bestemming in het bestemmingsplan Boatex 2010 om te zetten 
naar de bestemming “Woongebied” zal derhalve op alle manieren overlast beperken ten opzichte wat 
het bestemmingsplan Boatex (Marina) 1988 toelaat in de ruimste zins des woords. 
 
   

2. Zoals onder 1 wordt gesteld is onder bestemmingsplan Boatex (Marina) bebouwing mogelijk met een 
hoogte van 10 meter tot op de perceelsgrens.  
 
Op grond van het ontwerp bestemmingsplan Boatex 2010 dient een hoofdgebouw gelegen te zijn op 
minimaal 8 meter van de achterperceelgrens (tevens de perceelsgrens met indiener van de 
zienswijzen). 
Ook wordt de maximale hoogte beperkt tot 9 meter en een maximale goothoogte van 6 meter. 
  
Geconcludeerd kan worden dat het bestemmingsplan Boatex 2010 het zicht op het perceel van 
indieners ten opzichte van het oude plan beperkt en dus de privacy op grond van het nieuwe 
bestemmingsplan meer gewaarborgd wordt in plaats van minder. 
 

3. Het terrein is niet in het bezit van de gemeente. Indien de bewoners van Andromeda 129 tm 132 in het 
bezit willen komen van de gronden zullen zij in contact moeten treden met de eigenaar van de gronden 
en opstallen en met hem moeten onderhandelen over een eventuele koop. 
Indien de koop slaagt, staat de bestemming “Woongebied” de realisatie toe van tuinen, erven en 
terreinen. Ook voorziet deze bestemming in de realisatie van parkeervoorzieningen, waaronder ook 
garages vallen. 
Met deze bestemming worden daarom ook de eventuele voorgestelde plannen van de bewoners van 
Andromeda 129 tm 132 gedekt. 
 
Los van bovenstaande mag de huidige eigenaar van de gronden en opstallen van Industrieweg 18a 
verwachten dat zijn bestaande rechten in een nieuw bestemmingsplan worden overgenomen of dat hij 
zich kan verenigen met een nieuwe gewijzigde bestemming en/of bouwmogelijkheden. Daarom zijn de 
in het ontwerp bestemmingsplan opgenomen bestemming en bouwmogelijkheden in overleg met de 
huidige eigenaar tot stand gekomen. Het resultaat is dat op alle gebieden een betere aansluiting is 
gevonden met de daarachter gelegen woningen van cliënten van de ARAG.  
 
 
 

Voorgesteld wordt: 
 de zienswijzen van ARAG namens hun cliënten dhr. Bradley en mevr. Dijkshoorn  ontvankelijk te 

verklaren maar niet te volgen en de zienswijzen ongegrond te verklaren. 
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3. Samengevat. 
 

Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen en de ambtelijke wijzigingen wordt voorgesteld:  
 

a. de zienswijzen die ARAG namens hun cliënten dhr. Bradley en mevr. Dijkshoorn ontvankelijk te 
verklaren maar niet te volgen en de zienswijzen ongegrond te verklaren 
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Ingediende Reacties/Zienswijzen 
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