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¥ 

Nota van beantwoording zienswijzen en wijzigingen                                                                   

ontwerp bestemmingsplan Duinzoom 2013  

 

  

 

 

 

Hieronder zijn de zienswijzen weergegeven welke in het kader van art 3.8, lid 1 Wro door ons ontvangen zijn. 

 

 

1. Algemeen 
 

Het ontwerpbestemmingsplan Duinzoom 2013 heeft vanaf 15 juli 2013 tot en met 26 augustus 2013 ter visie 

gelegen. Gedurende deze termijn zijn door  10 personen/instanties zienswijze(n) ingedient. Buiten de daartoe 

gestelde termijn hebben wij nog 1 zienswijze ontvangen. 

 

In hoofdstuk 3 van deze nota worden een aantal ambtshalve wijzigingen voorgesteld deze komen voort uit 

geconstateerde onjuistheden in het plan dan wel door nieuwe ontwikkelingen en nieuw vastgesteld beleid. 

 

In hoofdstuk 4 wordt een samenvatting weergegeven inhoudende hoe om te gaan met de ingediende 

zienswijzen en welke voorstellen naar uw raad worden gedaan om het ontwerp bestemmingsplan aan te 

passen en gewijzigd vast te stellen.  
 

Procedure 
Op de volgende pagina’s worden de zienswijzen nader behandeld en van commentaar voorzien. Bij de 
beantwoording van de zienswijzen zal allereerst iedere zienswijze kort worden weergegeven. Vervolgens volgt 
de gemeentelijke reactie en tenslotte wordt in een apart voorstel aangegeven in hoeverre de zienswijze 
aanleiding geeft tot een aanpassing van het bestemmingsplan.  
 
Het nummer van de zienswijze komt overeen met het nummer in de bijlage.  
 

Na vaststelling door de Raad 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 en 
wordt het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage gelegd. Het moment van bekendmaking wordt verlengd 
naar zes weken indien 

 Gedeputeerde Staten of VROM- inspecteur 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. 

 
Gedurende de termijn van ter inzage (zes weken) kan  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 
o waarop het beroep betrekking heeft en waarvoor een voorlopige voorziening is ingedient. 
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 

 

Bij de beantwoording van de zienswijzen zal allereerst iedere zienswijze kort worden weergegeven. Vervolgens 

volgt de gemeentelijke reactie op de zienswijzen en tenslotte wordt in een apart voorstel aangegeven in 

hoeverre de zienswijze aanleiding geeft tot een aanpassing van het bestemmingsplan. 

De  nummers van de zienswijzen zijn gebundeld per indiener en zijn terug te vinden in een aparte bijlage bij het 

raadsvoorstel en besluit.  

Voor de volgorde is het volgnummer van registeren aangehouden.  

 

 

1. Indiener 1 (AI13.05784, 17 juli 2013 en AI13.06206, 6 augustus 2013). 

  

Fam. P. Hondema 

 Hendrick Potlaan 17 

3411 VL  Lopik 

 
procedureel: 

De zienswijzen is bij ons ingeboekt op 17 juli 2013 en 6 augustus 2013.  
De zienswijzen zijn binnen de daartoe bestemde termijn ingediend, zijn gemotiveerd en geadviseerd wordt deze 
ontvankelijk te verklaren. 

 

 

Inhoudelijk  

 

(brief AI13.05784) 

 

Indiener 1 verzoekt een vergroting van het oppervlak met een paar vierkante meter van de tuinhuisjes op het 

vakantiepark De Keizerskroon.  

 
Reactie: 

Naar aanleiding van de zienswijzen van Indiener 1 is nogmaals gekeken naar het oppervlakte van de 

bijgebouwen in de recreatieparken liggende binnen het bestemmingsplan Duinzoom. 

Recreatiepark Ooghduyne is ruim van opzet en zou een eventuele vergroting van oppervlakte 

stedenbouwkundig mogelijk maken. Echter overleg met de parkbeheerder heeft aangegeven dat men 

dit vanuit het parkmanagement niet wenselijk acht (zie ook indiener 11). Zelfs het huidige recht om 6m
2
 

aan bijgebouwen te plaatsen is in strijd met de (privaatrechtelijke) bepalingen die gelden in het park. 

Hierdoor zal niet worden voorgesteld het oppervlak uit te breiden. 

De vakantieparken Strandslag Julianadorp en aan de Callantsogervaart worden gekenmerkt door 

kleinere kavels. Het vergroten van de bijgebouwen op beide parken wordt gezien de verstedelijking 

stedenbouwkundig niet aanvaardbaar geacht.  

Vakantiepark De Keizerskroon kenmerkt zich door ruime kavels (kleiner dan de Zandloper waar 12m
2
 

aan bijgebouwen zijn toegestaan)  het vergroten van bijgebouwen tot 9m
2
 zal binnen het park niet 

leiden tot een onaanvaardbare verstedelijking.   

Samengevat alleen voor het vakantiepark de Keizerskroon wordt voorgesteld het oppervlak aan 

bijgebouwen bij een recreatiewoning te vergroten naar 9m
2
. 

 

(Brief AI13.06206) 
 
Indiener 1 verzoekt als aanvulling de afstand van een tuinhuisje tot de perceelgrens te verkleinen van 2 meter 
naar 50centimeter. Als motivatie wordt gegeven dat dit in een aantal gevallen niet mogelijk is omdat gezien de 
grote van de kavel het tuinhuisje dan tegen de gevel aan komt te staan.  

 

Reactie: 

Het doel van het opnemen van een afstand was om de openheid tussen de verschillende recreatieve 

percelen te behouden. Zoals door indiener 1 is aangegeven worden de percelen in de Keizerskroon (en 

ook in de andere) parken gevormd door hagen. Het laten aansluiten van een bijgebouw bij een haag 

zal eerder leiden tot een grotere openheid op de rest van het perceel omdat er een klustering 

plaatsvindt van hoogten (haag en tuinhuisje). Bestudering van luchtfoto’s van de parken laten zien dat 

in de huidige situatie vier tuinhuisjes al zijn gebouwd op een kleinere afstand tot de perceelgrens. Om 
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deze reden kan ingestemd worden met de aangegeven een afstand van 50 cm tot de perceelgrens, Op 

deze wijze kan het onderhoud aan het tuinhuisje vanaf het eigen perceel plaatsvinden. 

 

Advies 

De zienswijzen ontvankelijk te verklaren en aan de zienswijzen tegemoet te komen door: 

Het oppervlak aan bijgebouwen op het vakantiepark De Keizerskroon te verhogen van 6m
2 
naar 9m

2 
en de 

afstand tot de perceelgrens te verkleinen van 2 meter naar 50cm. 
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2. Indiener 2 (AI13.06528, 23 augustus 2013). 

  

Landschap Noord-Holland 

 Postbus 222 

1850 AE  Heiloo 

 
procedureel: 

De zienswijzen is bij ons ingeboekt op 23 augustus 2013.  
De zienswijzen zijn binnen de daartoe bestemde termijn ingediend, zijn gemotiveerd en geadviseerd wordt deze 
ontvankelijk te verklaren. 

 

 

Inhoudelijk  

 

Indiener 2 geeft aan dat: 
1.  Op bladzijde 21 van de toelichting wordt geschreven over de strandslag Drooghe Weert. In de tekst 

wordt aangegeven dat de gemeente de bestemming van de strandslag wil veranderen van 
activiteitenstrand met kleinschalige voorzieningen naar natuur/ruststrand zonder voorzieningen. Dit is 
een ontwikkeling welke Landschap Noord-Holland toejuicht, echter in de tabel onder deze tekst staat 
dat de strandslag een activiteiten strand is. 
Onzes inziens moet of de tekst in de tabel worden aangepast of er moet (indien de tabel niet bij de 
bovenstaande tekst hoort) een duidelijke titel boven de tabel komen. 
 
Reactie: 

Toelichting Paragraaf 2.4.1 Nota Toerisme en Recreatie – Strand en Duin (pagina 21) 
 
‘Deze sub paragraaf geeft niet duidelijk weer dat hier wordt afgeweken van de nota Toerisme en 
Recreatie m.n. van de als afbeelding 8 opgenomen tabel. 
 
Voorgesteld wordt dan ook de tekst voor de tabel te verduidelijken zodat deze komt te luiden:  
 
“Strand en duin 
Voor de Helderse stranden is de nota Toerisme en Recreatie de huidige en voor de toekomst gewenste zonering naar 
bezoekersintensiteit en doelgroep vastgelegd (afbeelding 8, tabel 6 uit de Nota). In afwijking met de nota is de profilering van 
strandslag Drooghe Weert aangepast van ‘activiteitenstrand met kleinschalige voorzieningen’ naar ‘natuur/ruststrand zonder 
voorzieningen’.  
 
Strandslag Drooghe Weert onderscheidt zich op dit moment van de nabijgelegen strandslagen De Zandloper, Julianadorp en 
Duinoord door de afwezigheid van voorzieningen. Dit onderscheidende karakter biedt bezoekers een keuzemogelijkheid. Voor 
het behouden van de differentiatie tussen de strandslagen is het profiel van strandslag Drooghe Weert aangepast van 
‘activiteitenstrand met kleinschalige voorzieningen’ naar ‘natuur/ruststrand zonder voorzieningen’. Om deze reden laat dit 
bestemmingsplan dan ook geen voorzieningen toe bij strandslag Drooghe Weert.  
 
Afbeelding 8: Strandzonering (op grond van de nota Toerisme en recreatie)” 

 
2.  In de bijlage 2 op pagina 9 wordt een verzoek van strandpaviljoen "Zee van Tijd", om jaarrond hun 

paviljoen te mogen te mogen exploiteren, gehonoreerd. Volgens een schrijven van de provincie Noord-
Holland van 15-5-2009 genaamd profielschets jaarrond paviljoens is dit in het kader van de 
Natuurbeschermingswet/natura 2000 echter alleen mogelijk wanneer hiervoor eerst een checklist wordt 
doorlopen. Tijdens het doorlopen van de checklist moet niet alleen gekeken worden naar het paviljoen, 
maar ook naar het extra gebruik van de strandslag. Een jaarrond paviljoen vraagt het gehele jaar door 
bevoorrading en trekt het hele jaar door recreanten, 
In een situatie waarbij een seizoenspaviljoen op een strandslag aanwezig is, zijn er perioden in het jaar 
waarbij er niet of nauwelijks (vracht) auto's over de betrokken strandslag rijden. Ook zijn daar minder 
recreanten. Dit zal bij een jaarrond geëxploiteerd strandpaviljoen anders zijn. Dit extra gebruik kan, in 
bepaalde perioden van het jaar, verstorend werken op de broedvogels in het gebied. 

- Wij zijn van mening dat bovengenoemde checklist onvoldoende in het bestemmingsplan is 
verankerd. 

- Wij hebben de indruk dat de checklist in het geval van het paviljoen "Zee van Tijd" niet is 
doorlopen of door deskundigen is beoordeeld. In beide gevallen is over de uitslag niet met de 
Provincie Noord-Holland of met Landschap Noord-Holland (beheerder van het duingebied) 
gecommuniceerd. Dit maakt de beslissing om het verzoek van "Zee van tijd " op zijn minst 
voorbarig, zo niet onjuist.  
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Wij verzoeken met een deugdelijke onderbouwing van deze beslissing te komen of de beslissing terug 
te draaien. 

 
Reactie: 

Vooruitlopend op haar reactie heeft de provincie Noord Holland ons ook gewezen dat de jaarrond 

exploitatie van strandpaviljoens in of nabij het Natura 200 gebied onvoldoende onderbouwd is in het 

ontwerp bestemmingsplan. Daarbij geeft zij de handreiking om de regeling voor jaarrond paviljoens te 

koppelen aan het profiel ‘jaarrondexploitatie strandpaviljoens’ zoals dat op 15 mei 2009 aan de 

gemeente is verzonden. (Zie ook zienswijzen indiener 5). Bij de vaststelling zal worden voorgesteld het 

bestemmingsplan zo aan te passen dat strandpaviljoens welke een jaarrond exploitatie voeren dienen 

te voldoen het gestelde profiel. 

 

Het gestelde profiel houdt ook rekening met bevoorrading het strandpaviljoen. Dat er dan ook 

bevoorrading aanwezig zal zijn in het laagseizoen is voorzien en wordt niet als probleem beschouwd 

omdat dit seizoen niet samenvalt met het broedseizoen van de broedvogels. 

 

Bij het opnemen van het profiel in de regels van het bestemmingsplan zullen alle jaar rond paviljoens 

aan deze eisen moeten voldoen en niet alleen het paviljoen “Zee van Tijd”. Door het opnemen van deze 

bepalingen in de gebruiksregels dient hieraan voldaan te worden. 

 

 

Advies 

De zienswijzen ontvankelijk te verklaren en aan de zienswijzen tegemoet te komen door: 

 
1. de tekst van de  Toelichting Paragraaf 2.4.1 Nota Toerisme en Recreatie – Strand en Duin (pagina 21) 

voor de tabel te verduidelijken zodat deze komt te luiden:  
 
“Strand en duin 
Voor de Helderse stranden is de nota Toerisme en Recreatie de huidige en voor de toekomst gewenste zonering naar 
bezoekersintensiteit en doelgroep vastgelegd (afbeelding 8, tabel 6 uit de Nota). In afwijking met de nota is de profilering van 
strandslag Drooghe Weert aangepast van ‘activiteitenstrand met kleinschalige voorzieningen’ naar ‘natuur/ruststrand zonder 
voorzieningen’.  
 
Strandslag Drooghe Weert onderscheidt zich op dit moment van de nabijgelegen strandslagen De Zandloper, Julianadorp en 
Duinoord door de afwezigheid van voorzieningen. Dit onderscheidende karakter biedt bezoekers een keuzemogelijkheid. Voor 
het behouden van de differentiatie tussen de strandslagen is het profiel van strandslag Drooghe Weert aangepast van 
‘activiteitenstrand met kleinschalige voorzieningen’ naar ‘natuur/ruststrand zonder voorzieningen’. Om deze reden laat dit 
bestemmingsplan dan ook geen voorzieningen toe bij strandslag Drooghe Weert.  
 
Afbeelding 8: Strandzonering (op grond van de nota Toerisme en recreatie)” 

 

2. De profielschets zoals deze is weergegeven in het schrijven van 15 mei 2009 van de Provincie Noord-

Holland te verankeren in de regels voor jaarrond exploitatie van strandpaviljoens. 

3. Het schrijven van 15 mei 2009 van de provincie Noord-Holland waarin de profielschets wordt gegeven 

als bijlagen 3 van de toelichting op te nemen. 

4. Het provinciaal beleid verwoord in hoofdstuk 2.3 aan te vullen waarin het provinciaal beleid wordt 

toegelicht 
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3. Indiener 3 (AI13.06529, 26 augustus 2013). 

  

De Helderse Vallei 

 Jan Verfailleweg 9-11 

1783 BW  Den Helder 

 
procedureel: 

De zienswijzen is bij ons ingeboekt op 26 augustus 2013.  
De zienswijzen zijn binnen de daartoe bestemde termijn ingediend, zijn gemotiveerd en geadviseerd wordt deze 
ontvankelijk te verklaren. 

 

 

Inhoudelijk  

 

Indiener 3 verzoekt: 
1. De boswachterswoning  gevestigd aan de Jan Verfailleweg 620 op de verbeelding de bestemming 

recreatief te geven, ofwel aan te geven hoe ondernemers rondom de Helderse Vallei met elkaar een 
groepsaccomodatie op de locatie en manier zoals het plan aangeeft kunnen realiseren. 
 
Algemeen: 

De zienswijzen van indiener 6 en 8 betreffen hetzelfde onderwerp als punt 1 en zijn daardoor relevant. 

 

Reactie: 

Het verzoek om de gronden op en rondom de boswachterswoning aan de Jan Verfailleweg 620 te 
gebruiken ten behoeve van groepsaccomodatie is ook al gedaan in het kader van het vooroverleg van 
dit bestemmingsplan. De reactie en beantwoording daarvan (reactie nr. 4) zijn opgenomen in bijlage 1 
en 2 bij de toelichting van het bestemmingsplan. 
 
De wens om in de boswachterswoning groepsaccomodaties te mogen realiseren wordt dan ook 
mogelijk gemaakt in het ontwerp bestemmingsplan. De gronden met de bestemming Wonen waarin de 
boswachterswoning ligt heeft tevens aanduiding ‘recreatie’ gekregen. 
Wat bij het opstellen van het ontwerpplan niet is gebeurd is het in de regels mogelijk maken van 
groepsaccomodatie binnen deze aanduiding.  
 
Daarom zal worden voorgesteld deze omissie te herstellen bij het vaststellen van het bestemmingsplan. 
 
Van het uitbreiden van de aanduiding zodat de gronden rondom de boswachterswoning ook binnen de 
aanduiding vallen kan thans geen sprake zijn. De omliggende gronden zijn aangewezen als Natura-
2000 gebied (de definitieve aanwijzing is gepubliceerd op 7 mei 2013). Deze gronden zijn op de 
verbeelding weergegeven met de gebiedsaanduiding wetgevingszone-natura2000.  
Voor activiteiten die een verstoring kunnen opleveren voor de aangewezen gebieden dient door het 
bevoegd gezag (Gedeputeerde Staten van Noord-Holland) een verklaring van geen bedenkingen te 
worden overlegd.  
De bij indiener 6 en 8 gevoegde verklaring dat er geen vergunning danwel verklaring van geen 
bedenking noodzakelijk is heeft alleen betrekking op de boswachterswoning en tuin welke zijn gelegen 
buiten het als Natura 2000 aangewezen gebied. De plannen van indiener 8 zijn gelegen binnen het 
Natura 2000 gebied. Hiervoor zal door betrokkene nader onderzoek verricht moeten worden en alsnog 
een vergunning moeten worden aangevraagd (dit in tegenstelling tot wat gesuggereerd wordt in de brief 
van de Provincie Noord-Holland van 2 november 2012 en dateert voordat het Natura 2000 gebied 
definitief is vastgesteld). Omdat deze onderzoeken en de bijbehorende vergunning nog niet 
verricht/verleend zijn mogen deze ontwikkelingen wegens het thans nog onzekere uitvoerbaarheid (niet 
is duidelijk of een vergunning verleend kan worden) niet opgenomen worden in het bestemmingsplan. 
 
Een ander aspect betreft de eigendom situatie. Zoals ook al in de nota van beantwoording op het 
voorontwerp staat aangegeven is de boswachterswoning en omliggende gronden thans in eigendom bij 
de gemeente. In de gemeentelijke afstootnota staat aangeven dat de gemeente deze gronden in de 
nabije toekomst tegen de economische waarde wil verkopen en in de openbare verkoop zal brengen. 
Nog onzeker daarom of indiener 8 de toekomstige eigenaar zal zijn van de betreffende gronden. 
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Samengevat:  
Voorgesteld wordt om de regels aan te vullen door aan te geven daar waar binnen de bestemming 
Wonen de aanduiding recreatie staat opgenomen groepsaccommodatie toe te staan. e.e.a. conform de 
nota van beantwoording welke als bijlage 1 bij de toelichting staat opgenomen. 
Niet in te stemmen met een verdere uitbreiding van de aanduiding ‘recreatie’ binnen de bestemming 
Natuur en Tuin liggende binnen het als Nature 2000 aangewezen gebied omdat dit op dit moment 
juridisch niet mogelijk is. Ten behoeve van dit gebied is nog geen onderzoek is verricht naar de 
gevolgen van zo een ontwikkeling op het Natura 2000 gebied en het daartoe bevoegd gezag ook nog 
geen vergunning danwel verklaring van geen bezwaar heeft afgegeven die de betreffende ontwikkeling 
binnen het gebied mogelijk maakt. 
 

2. Rondom de kinderboerderij van de Helderse Vallei ontbreken op de verbeelding twee gebouwen, de 
fietsenstalling en de stal op de hertenweide. Hierdoor kan een eventuele uitbreiding of aanpassing van 
een stal al buiten de aangegeven 20% regeling kunnen vallen. 

 

Reactie: 

Om tegemoet te komen aan de door u aangegeven uitbreidingen zal worden voorgesteld het 

bebouwingspercentage binnen het door u aangegeven bouwblok te verhogen van 20% naar 30%. 

 

 

Advies 

De zienswijzen ontvankelijk te verklaren en deels aan de zienswijzen tegemoet te komen door: 

 

1. na artikel 19.1 sub a. van de regels in te voegen “b. ter plaatse van de aanduiding ‘recreatie’, ten 

behoeve van een recreatieve groepsaccomodatie” en de rest van het artikel te vernummeren; 

2. artikel 19.2.1, sub a na woonhuizen aan te vullen met “of ter plekke van de aanduiding ‘recreatie’, een 

recreatiegebouw ten behoeve van groepsaccomodaties” 

3. op de verbeelding het bebouwingspercentage ter plekke van de kinderboerderij in de bestemming 

Recreatie-2 te verhogen van 20% naar 30%. 
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4. Indiener 4 (AI13.06530, 26 augustus 2013). 

  

Strandpaviljoen Paal 6 Bv 

Thomas van der Ploeg 

 Zeeweg 44 

1759 GV  Callantsoog 

 
procedureel: 

De zienswijzen is bij ons ingeboekt op 26 augustus 2013.  
De zienswijzen zijn binnen de daartoe bestemde termijn ingediend, zijn gemotiveerd en geadviseerd wordt deze 
ontvankelijk te verklaren. 

 

 

Inhoudelijk  

 

Deze zienswijzen dienen gezien te worden in relatie met de zienswijzen welke zijn ingediend door indiener 2 

(Landschap Noord-Holland) en indiener 5 (Gedeputeerde Staten van Noord-Holland) 

 
1. Strandpaviljoens in de gemeente Den Helder moeten elke 5 jaar een nieuwe bouwvergunning 

aanvragen. Bijvoorbeeld in de gemeente Schagen zijn wel doorlopende bouwvergunningen volgens de 
woningwet, dit moet ook voor Den Helder. Steeds terugkerende bouwaanvraag procedures zijn 
geldverslindend en geven geen zekerheid. Tevens brengt dit gevaar tot procedures met wellicht 
vervelende gevolgen voor continuering van het bedrijf. 
 
Reactie: 
In het bestemmingsplan worden geen eisen gesteld aan de duur van een bouwvergunning. De 
zienswijzen treffen in het kader van dit bestemmingsplan dan ook geen doel. 
 
De termijn kan echter wel als voorwaarde opgenomen worden als gevolg van de eigendomssituatie van 
de locatie. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft de betreffende gronden in 
eigendom en de gemeente Den Helder pacht deze gronden. Om grond van privaatrechtelijke 
beperkingen kunnen daarom termijnen worden gesteld aan de houdbaarheid van een vergunning. 
Dit staat echter los van het bestemmingsplan Duinzoom 2013. 
 
 

2. Het vlak voor de functieaanduiding strandhuisjes dient afgewaterd te zijn rondom de daadwerkelijke 
locaties van de strandhuisjes. De zijdelings zuidelijke grens ligt nu voor de strandopgang en dit geeft 
belemmering voor (kwalitatieve) uitbreiding op\nabij de strandopgang. Daarbij komt dat naar mijn 
overtuiging aanpassing van het bouwvlak goed mogelijk is omdat inmiddels duidelijk is tot waar de 
strandhuisjes worden geplaatst. De grenslijn van het vlak voor strandhuisjes kan m.i. 25 meter in 
noordelijke richting opschuiven. 
 
Reactie: 
De gemeenteraad heeft op 20 september 2010 het bestemmingsplan “Slaapstrandhuisjes Julianadorp 
aan Zee” vastgesteld. In dit bestemmingsplan werd het mogelijk gemaakt binnen een op de 
bijbehorende verbeelding aangegeven gebied 45 strandhuisjes en 1 beheerderswoning te plaatsen. 
Bij Omgevingsvergunning WU12.01077 welke op 24 juli 2012 verleend is werd het mogelijk gemaakt om 
binnen het in het bestemmingsplan aangegeven gebied een extra 45 slaapstrandhuisjes te realiseren. 
In het ontwerp bestemmingsplan is dit gebied overgenomen en zijn ook de bebouwingsmogelijkheden 
overeenkomstig overgenomen. Op deze worden de verleende rechten aan de exploitant van de 
strandhuisjes gewaarborgd. 
Het opnemen van de bouwvlakken alleen rondom de strandhuisjes zal leiden tot een niet aanvaardbare 
beperking van de exploitatie van de strandhuisjes, immers door weersinvloeden en zandsuppletie 
veranderd de ligging van het strand en duinen. Het expliciet vastleggen van de locatie zou dan leiden tot 
problemen met het plaatsen van de strandhuisjes in het voorjaar.  
Een andere reden waarom het wordt voorgesteld de grenslijn niet te verplaatsen is dat de in punt 3 
genoemde ontwikkelingen ook binnen het aanduidingsvlak voor de strandhuisjes kan plaatsvinden, 
zodat er geen wijziging hoeft plaats te vinden van in eerdere bestemmingsplannen vastgelegde bouw- 
en gebruiksrechten.  
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3. In relatie tot voorgaande punt waarin de kwalitatieve uitbreiding nabij de strandopgang is aangehaald, 

bepleit ik de verruiming van het vlak voor de functieaanduiding strandpaviljoen ter hoogte van Paviljoen 
Paal 6. Als argument hiervoor breng ik in dat er vergevorderde plannen tot realisering van diverse 
kwaliteitsimpulsen voor alle toeristen en burgers in ontwikkeling zijn. Het gaat om sanitaire 
voorzieningen, douches, minder valide (miva)-voorzieningen, opwaardering uitstraling en verbetering 
van de publieke ruimte. Ook de gemeente en SSN zijn bij de planopstelling betrokken en hebben hun 
medewerking toegezegd. Gelet op de vermelde medewerking en het feit dat het plan sterk koerst op een 
kwaliteitsimpuls, bepleit ik hiervoor ruimte te geven en de grenslijn van het vlak 19 meter in noordelijke 
richting op te schuiven en voor de genoemde functies ruimte te geven. 
 
Reactie: 
Zoals ook al onder punt 3 weergegeven zijn de betreffende activiteiten die moeten leiden tot de 
kwaliteitsimpuls mogelijk binnen zowel de aanduiding strandhuis als specifieke vorm van natuur –
strandpaviljoen 1 en bestaat daardoor niet de noodzaak tot het verplaatsen van de bouwvlakken. 
Daarnaast is de doorgang vanaf de strandslag naar het strand middels een privaatrechtelijke 
overeenkomst vastgelegd.  
Het ontwerp bestemmingsplan voorziet niet in het plaatsen van sanitaire voorzieningen, douches en 
minder valide voorzieningen binnen de eerdergenoemde aanduidingsvlakken. Voorgesteld wordt de  
betreffende voorzieningen op te nemen binnen de aanduidingsvlakken. 

 

 
4. De bouwhoogten zijn ontoereikend om mee te kunnen gaan in kwalitatieve verbeteringen als mede om 

efficiënter om te kunnen gaan met beschikbare ruimte. In andere gemeentes zijn deze mogelijkheden 
ruimer en ziet men dus ook een verbetering van bebouwing en een efficiënter ruimte beslag. Ook voor 
de reddingsposten is een te beperkte bouwhoogte bepaald waardoor de twee laagse bebouwing beperkt 
blijft tot een stapeling van containers. Er ligt een wens tot verbetering van de ruimtelijke kwaliteit maar 
daarvoor is wel een ruimere maatvoering gewenst. Ik bepleit een bouwhoogte voor strandpaviljoens van 
7 meter en voor EHBO/reddingsposten van 8,5 meter. 
 
Reactie: 

Zoals uit de verbeelding valt op te maken zijn de strandpaviljoens gelegen binnen het gebied welke is 

aangewezen als Natura 2000. Met de thans in het bestemmingsplan opgenomen hoogten zijn de 

gebouwen stedenbouwkundig ondergeschikt aan het strand en de  achterliggende duinen. Bij het 

verhogen van de toegestane hoogte met een gelijk vloeroppervlak ontstaat een vergroting/verhoging die 

significante gevolgen kan hebben op het aangewezen natuurgebied.  Zonder nader aanvullend 

onderzoek naar deze gevolgen die een verhoging met zich mee zou brengen (vermeerderde 

lichtuitstraling, invloed foerageer routes) zouden de belangen van de natuur waarbinnen de paviljoens 

gevestigd zijn in het geding kunnen komen. 

Om bovengenoemde reden wordt voorgesteld geen medewerking te verlenen aan de verhoging van de 

bouwhoogte van gebouwen. 

Indien er in de toekomst bouwplannen zijn die voorzien in een grotere hoogte dan kunnen voor deze 

plannen een buitenplanse afwijkingsprocedure gevoerd worden waarbij ook de betreffende 

onderzoeken aangaande de natuur meegenomen dienen  te worden. 

 

 
5. In de toelichting bij afbeelding 8 staat o.a. vermeld dat de strandopgang Zanddijk geen toeristen zou 

ontvangen evenals dat het een kleinschalig locatie/ c.q. paviljoen zou zijn. Zoals ook via mijn 
inspraakreactie vermeld, is deze passage niet correct omdat juist deze opgang de ontsluitingsroute 
vormt naar het grootste paviljoen en dus veel toeristen trekt. Ik verzoek u de betreffende passage aan te 
passen. 

 
Reactie: 
In punt 1 van de zienswijzen van indiener 2 is al aangegeven is dat dit van de toelichting verduidelijking 
behoeft. Voorgesteld is dan ook om dit deel van de toelichting overeenkomstig dat voorstel aan te 
passen. 

 

 
6. Op het strand, zoals bekend, fluctueert het zandbed nogal. Om die reden worden trappen, vlonders of 

oploopbruggen aangelegd die dit moeten opvangen. Per situatie kan dat verschillen. Vanwege dit 
verschil en ter voorkoming van onduidelijkheid, pleit ik er voor om dergelijke constructies te beschouwen 
als ondergeschikte bouwdelen die niet toegerekend worden aan de maximaal toelaatbare oppervlakte 
voor gebouwen. Wellicht is het verstandig om dit expliciet te vermelden in de betreffende regels. 
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Reactie: 

Artikel 2.1, lid d bepaalt hoe het oppervlak van een bouwwerk dient te worden beschouwd. Omdat 

strandpaviljoens gebouwd worden op palen kan dit leiden tot verwarring. Daarom wordt voorgesteld dit 

artikel aan te vullen met: 

Voor strandpaviljoens geldt, de buitenwerkse gevelvlakken danwel windschermen, neerwaarts 

geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk, 

ondergeschikte bouwwerken zoals trappen, vlonders of omloopbruggen niet meegerekend. 

 

 

 

 

Advies 

De zienswijzen ontvankelijk te verklaren en deels aan de zienswijzen tegemoet te komen door: 

 
1. Artikel 1 aan te vullen met het begrip “sanitaire voorzieningen”, met de omschrijving “op de 

gezondheid gerichte installaties die zijn aangesloten op de waterleiding en het riool, zoals wc en 

douche” 

2. artikel 9.1 sub d, te vervangen door “ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van natuur–

strandpaviljoen 1’, jaarrond strandpaviljoens, seizoensgebonden EHBO- en reddingsposten en 

sanitaire voorzieningen; 

3. artikel 9.1, sub f, te vervangen door “ter plaatse van de aanduiding ‘strandhuis’, 

seizoensgebonden strandhuisjes, één seizoensgebonden beheerdersonderkomen, 

seizoensgebonden EHBO- en reddingsposten  en sanitaire voorzieningen;  

4. artikel 9.2.1 aan te vullen met lid m. met de volgende omschrijving “gebouwen ten behoeve van 

sanitaire voorzieningen dienen geplaats te worden binnen de aanduidingen ‘strandhuis’ en/of 

‘specifieke vorm van natuur –strandpaviljoen 1 en 2’ en mogen geen grotere hoogte hebben dan 

4,5 meter en een maximaal oppervlak van 20m
2
;  

5. conform advies bij indiener 2 de toelichting Paragraaf 2.4.1 Nota Toerisme en Recreatie – Strand 

en Duin (pagina 21) te verduidelijken 

6. artikel 2.1, sub d aan te vullen met: 

“Voor strandpaviljoens geldt, de buitenwerkse gevelvlakken danwel windschermen, neerwaarts 

geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het 

bouwwerk, ondergeschikte bouwwerken zoals trappen, vlonders of omloopbruggen niet 

meegerekend.” 
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5. Indiener 5 (AI13.06534, 26 augustus 2013). 

  

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 

Postbus 3007 

2001 DA  Haarlem 

 
 

procedureel: 

De zienswijzen is bij ons ingeboekt op 26 augustus 2013.  
De zienswijzen zijn binnen de daartoe bestemde termijn ingediend, zijn gemotiveerd en geadviseerd wordt deze 
ontvankelijk te verklaren. 

 

 

Inhoudelijk  

 
Op 8 februari 2013 heeft de provincie hun reactie gegeven op het voorontwerpplan. Dit plan gaf hun reden om 
opmerkingen te maken over: 

 de verstedelijking - strandpaviljoens; 

 de mogelijke negatieve effecten op Natura 2000 gebieden door 
de verruiming van de bebouwingsmogelijkheden; 

 het bouwen van schuilhutten buiten het agrarisch bouwperceel; 

 de mogelijke bouw van windturbines. 
 

Na bestudering van het ontwerpplan wordt geconstateerd dat de gemeente onvoldoende rekening heeft 
gehouden met de opmerkingen. 
 

1. Het plan voorziet in een verruiming van de bebouwingsmogelijkheden in of nabij het Natura2000 gebied 
'Duinen Den Helder - Callantsoog'.  
Alvorens deze bebouwingsmogelijkheid te creëren dient u te onderbouwen dat de verruiming van de 
bebouwingsmogelijkheden geen significant negatief effect heeft op het Natura2000 gebied. 
Uit de door u overgelegde stukken wordt dit niet onderbouwd. Wij geven u in overweging om de 
regeling te koppelen aan het profiel 'jaarrondexploitatie strandpaviljoens' zoals op 15 mei 2009 per brief 
aan u is toegezonden. 

  
 Reactie: 

Zoals al aangegeven is in de reactie aan indiener 2 wordt voorgesteld het bestemmingsplan op dit punt 
aan te vullen en aan te passen zodat jaarrond paviljoens dienen te voldoen aan het profiel welke door 
de provincie is opgesteld. Hiertoe wordt in de begrippenlijst het begrip jaarrond paviljoen opgenomen 
waaraan het profiel wordt gekoppeld; 

 
2. In artikel 3 van de regels wordt nog steeds de mogelijkheid geboden om schuilhutten buiten het 

agrarisch bouwperceel te realiseren. Deze regeling is in strijd met de verordening, want artikel 26 lid 1 
van de verordening bepaalt dat alle agrarische bebouwing geconcentreerd moet worden binnen het 
agrarische bouwperceel. 
Om het bestemmingsplan ' Duinzoom 2013' in overeenstemming te brengen met de verordening dient  
de mogelijkheid om schuilhutten buiten het agrarisch bouwperceel te realiseren te worden geschrapt. 
 
Reactie:  
In de nota van beantwoording op het voorontwerp hebben wij ons standpunt ten aanzien van dit 
onderwerp duidelijk verwoord zijnde: 
 
Een schuilhut betreft een niet voor huisvesting danwel voor agrarische doeleinden bedoeld bouwwerk, welke alleen 

dient te worden gebuikt als noodonderkomen voor dieren welke lopen op een zo een grote afstand van het 

agrarische bouwperceel dat bij slecht weer deze dieren niet tijdig kunnen worden ondergebracht binnen de 

agrarische bebouwing.  

De partij voor de dieren heeft zich voor deze dieren sterk gemaakt en in een convenant afspraken gemaakt om 

voor deze dieren een noodopvang te kunnen realiseren met een beperkte omvang en gebruik. Dit wordt ook 

gewaarborgd middels de begripsomschrijving in artikel 1, lid 88 van de planregels.  

Wij zijn ondanks het gestelde in de provinciale verordening van mening dat zo een voorziening ten behoeve van 

dierenwelzijn mogelijk moet zijn binnen het landelijk gebied, te meer daar deze zeer beperkt van omvang is en het 

gebruik zeer beperkt is. 
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Voorgesteld wordt bij de bovengenoemde mening te blijven te meer daar ook binnen de provincie 
vragen zijn gesteld ten aanzien de schuilhutten en daar de provinciale verordening op dit punt 
onvolledig is. 

 
3. Ten aanzien van windturbines heeft u in artikel 3.2.8 de leden c, d en e de maximale t u r b i n e hoogte 

van 7 meter aan en een rotordiameter van 5 meter, dit is in lijn met de verordening. Echter in artikel 
15.2.5 sub b wordt toch de mogelijk geboden om een windturbine met een maximale hoogte van 15 
meter te bouwen. Deze regeling is in strijd met de verordening. 

 
Om het bestemmingsplan ' Duinzoom 2013' in overeenstemming te brengen met de verordening dient u 
de ashoogte van de windmolens in art. 15.2.5 sub b bij het bestemmingsplan 'Duinzoom 2013' te 
verlagen naar de maximale toegelaten bouwhoogte van 7 meter  
 
Reactie: 

Het laten staan van de ashoogte in artikel 15.2.5 sub b betreft een omissie voorgesteld wordt dan ook 

overeenkomstig het provinciaal advies de ashoogte te verlagen naar 7 meter en het maximale 

rotordiameter naar 5 meter overeenkomstig artikel 3.2.8 van de regels. 

 

 

Advies 

De zienswijzen ontvankelijk te verklaren en deels aan de zienswijzen tegemoet te komen door: 

 
1. Artikel 1 aan te vullen met het begrip ‘jaarrond strandpaviljoen’ waaronder wordt verstaan: 

“Strandpaviljoen welke voldoet aan het volgende profiel: 

a. Jaarrond exploitatie van een al bestaand paviljoen, inclusief alle reeds bestaande 

voorzieningen; 

b. In het hoogseizoen (1 maart tm 1 oktober) een volwaardige horecagelegenheid, met 

daarvoor geldende openingstijden; 

c. In het laagseizoen (1 oktober tm 1 maart) een horecabedrijf tm categorie 2 voor 

strandrecreatie met openingstijden van 08:00 tot 23:00 uur; 

d. In het laagseizoen incidenteel toestaan van langere openingstijden voor groepen 

(bruiloften e.d.) tot 01:00 uur. De festiviteiten moeten voldoen aan de gestelde eisen met 

betrekking tot geluid van het Besluit horeca-, sport- en recreatie inrichtingen milieubeheer 

zoals deze geldt bij het vaststellen van dit bestemmingsplan; 

e. In het hoogseizoen de mogelijkheid tot het bieden van doelgroep gerichte activiteiten in 

het paviljoen en/of het strand; 

f. Vervoersbewegingen met (vracht-)auto zijn enkel voor interne bedrijfsvoering en 

invaliden.” 

2. Artikel 1 aan te vullen met het begrip ‘strandpaviljoen’ waaronder wordt verstaan: “Buitencafe met 

veranda’s en terrassen gelegen op het strand met als ondergeschikte activiteit het verhuren van 

strand gerelateerde artikelen zoals strandstoelen, parasols etc. “ 

3. Het schrijven van 15 mei 2009 van de provincie Noord-Holland waarin de profielschets wordt 

gegeven als bijlagen 3 van de toelichting op te nemen. 

4. Het provinciaal beleid verwoord in hoofdstuk 2.3 aan te vullen waarin het provinciaal beleid wordt 

toegelicht 
5. Artikel 15.2.5, lid b tabel aanpassen en onderdeel windturbines laten vervallen; 

6. Artikel 15.2.5 aan te vullen met lid e met de tekst “de hoogte van windturbines mag niet meer dan 

7 meter, en de rotordiameter mag niet meer dan 5 meter bedragen; 
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6. Indiener 6 (AI13.06557, 26 augustus 2013). 

  

Familie Bisschops 

Boterzwin 3629 

1788 WL  Julianadorp 

 

Zienswijzen medeondertekend door 43 personen. 

 

 
procedureel: 

De zienswijzen is bij ons ingeboekt op 26 augustus 2013.  
De zienswijzen zijn binnen de daartoe bestemde termijn ingediend, zijn gemotiveerd en geadviseerd wordt deze 
ontvankelijk te verklaren. 

 

 

Inhoudelijk  

 

Indiener 6 verzoekt mede namens 43 anderen: 
 
1. Om geen invulling te geven aan het verzoek (plannen) van de heer Bisselink, (zienswijzen indiener 8); 

  
2. uitsluitend de bestemming 'wonen' op te nemen voor de Boswachterswoning en de aanduiding "recreatie" 

van de verbeelding te verwijderen dan wel niet op te nemen op de verbeelding omdat een 
groepsaccomodatie een ongewenste ruimtelijke ontwikkeling op deze rustige locatie is. Een en ander zou 
zowel planologisch als stedenbouwkundig ongewenst zijn. 

 
Als argumenten wordt aangegeven dat: 

 het toestaan van groepsaccomodatie op de plek van de Boswachterswoning ernstig afbreuk doet aan 
de omgeving. Deze woning is namelijk gelegen in een gebied met hoge natuurwaarden en een 
groepsaccomodatie (in welke vorm dan ook) zal verstorend werken op deze natuurwaarden. 

 Zoals u bekend is onlangs door onverlaten brand gesticht in een bijgebouw van het Vogelasiel "De 
Paddenstoel". De oorzaak van de brand is niet bekend. Indien in de Boswachterswoning of elders in het 
bos van de Donkere Duinen groepsaccomodatie wordt toegestaan zullen er ongetwijfeld meer van deze 
ongewenste excessen plaatsvinden. 

 Voorts wijzen wij u erop, dat u in vastgesteld beleid voor het gebied van de Duinzoom uitgaat van geen 
verdere aantasting van de omgeving (Natuurbeschermingswet). De Boswachterswoning is gelegen aan 
de rand van het Natura 2000 gebied en is ook in dat kader van groot belang voor het behoud van de 
natuurwaarden ter plaatse. 

 het pand eigendom is van de gemeente Den Helder en daarom heeft Den Helder zelf mogelijkheden 
om de rust en de ruimte in het gebied in stand te houden. De Boswachterswoning heeft in het verleden 
niet voor niets de naam "Boswachterswoning" gekregen omdat deze woning behoorde bij het 
aangrenzende bos. (beheerderswoning) 

 het eigenaardig is om de Boswachterswoning in deze tijd van crisis van de hand te doen, omdat de 
prijzen van huizen behoorlijk gezakt zijn en het tenslotte om het verwerven van gemeenschapsgelden 
gaat. Het verdient onzes inziens derhalve aanbeveling om de Boswachterswoning in gemeentelijk bezit 
te houden tot het moment dat er een bedrag voor kan worden verkregen dat recht doet aan de 
economische waarde ervan. Het getuigt niet van inzicht om in een dieptepuntsituatie onroerend goed af 
te stoten.  

 
 

Reactie:  

De reactie dient gelezen te worden in samenhang met indiener 3 en 8. 

 

Zoals ook in de betreffende reacties op de zienswijzen van indiener 3 en 8 wordt aangegeven zijn 

voorziet het bestemmingsplan is de mogelijkheid om de gronden gelegen binnen de bestemming 

‘Wonen’ aan de Jan Verfailleweg te gebruiken voor recreatieve groepsaccomodaties. Het gebruik zoals 

in het bestemmingsplan is opgenomen is met betrekking tot het nabijgelegen Natura2000 gebied 

getoetst door het verantwoordelijk gezag i.c. de provincie Noord-Holland en deze hebben in hun 

overwegingen aangegeven dat er geen belemmeringen bestaan tegen dit gebruik buiten het Natura 

2000 gebied. 
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Het bestemmingsplan voorziet echter niet in de extra uitbreidingsmogelijkheid binnen het Natura2000 

aangewezen gebied. In reactie op beide andere zienswijzen wordt ook voorgesteld hieraan in het kader 

van dit bestemmingsplan geen medewerking te verlenen omdat de bescherming van de natuur niet 

voldoende is gewaarborgd. 

 

Ten aanzien van de genoemde excessen bestaat geen enkele aanleiding te verwachten dat deze zullen 

plaatsvinden, het omgekeerde is eerder aan de hand. Door het veelvuldig aanwezig zijn van mensen 

zal het toezicht en veiligheid van en op het gebied eerder toenemen.  

 

De gemeente Den Helder heeft het betreffende pand inderdaad in bezit, maar is op grond van de 

gemeentelijke afstootnota voornemens dit pand te verkopen. Hiertoe zal het pand overeenkomstig 

iedere andere woning voor de verkoop worden aangeboden. Dat het pand in het verleden een 

beheerderswoning was doet hieraan niets af. Op dit moment is er geen behoefte meer aan de 

huisvesting van een beheerder aldaar, en is het pand bestemd overeenkomstig het gebruik waarvoor 

het is gebouwd namelijk woning. De aanduiding ‘recreatie’ waarmee het huisvesten van 

groepsaccomodaties binnen die bestemming wordt mogelijk gemaakt sluit aan bij de veranderende 

wensen en gebruik van het gebied waartoe ook het gebied aan de overkant Mariëndal behoort.  

 

De keuze om de woning al dan niet te verkopen betreft een privaatrechtelijke aangelegenheid en is niet 

relevant in het kader van het onderhavige bestemmingsplan.   

 

 

 

Advies 

De zienswijzen ontvankelijk te verklaren maar om niet  aan de zienswijzen tegemoet te komen en derhalve 

ongegrond te verklaren: 
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7. Indiener 7 (AI13.06574, 26 augustus 2013). 

  

A.C. Berbee 

Dollardlaan 7 

1784 BE  Den Helder 

 

 

 
procedureel: 

De zienswijzen is bij ons ingeboekt op 26 augustus 2013.  
De zienswijzen zijn binnen de daartoe bestemde termijn ingediend, zijn gemotiveerd en geadviseerd wordt deze 
ontvankelijk te verklaren. 

 

 

Inhoudelijk  

 

Indiener 7 geeft verzoekt als grondeigenaar van een kavel ter grootte van circa 11 hectare gelegen in het 

plangebied van de Duinzoomzone:  
 
De kavelgrond is per heden in gebruik ten behoeve van de agrarische onderneming van mijn zoon. Het betreft 
een 'veldkavel' de gebouwen staan op een andere locatie. Het vigerende bestemmingsplan dateert van 
eindjaren '60, hierin is een bouwstrook opgenomen aan de weg, deze is in het nieuwe bestemmingsplan 
verdwenen, dit beperkt ons in de mogelijkheden, doordat het stichten van agrarische bebouwing wordt 
uitgesloten. Het vigerende bestemmingsplan is aan de westzijde van mijn kavel voorzien van de bestemming 
'park, plantsoen en bos'. Dit heeft op grond van de toekomstvisie recreatie een bepaalde waarde in het 
ontwikkelingsproces, deze verdwijnt en dat merk ik aan als ongunstig. 
Als eigenaar werk ik me aan een ontwikkelingsproces van agrarisch naar recreatie, hierover is al contact 
geweest met ambtenaren van de gemeente Den Helder, dit overleg gaat op constructieve wijze. 
 
Het nieuwe bestemmingsplan is nadelig voor de gebruiksmogelijkheden van mijn kavel grond. Als het in de 
toekomst agrarisch blijft, is het nadelig door het verdwijnen van de huidige bouwmogelijkheden. 
Als de recreatieontwikkeling doorgaat is het nadelig doordat de huidige recreatieve bestemming in de vorm 
van 'park, plantsoen, bos' is verdwenen, dit kan het ontwikkelingsproces ongunstig beïnvloeden. 
 
Ondergetekende adviseert de gemeenteraad dit deel van het bestemmingsplan te voorzien van de 
bestemming 'recreatie, nader uit te werken'. Dit sluit dan ook aan op het huidige peilbesluit van het 
hoogheemraadschap dat ook al heeft geanticipeerd op de recreatieve gebiedsontwikkeling. 
 
 

Reactie: 

 
De zienswijzen richten zich op twee aspecten: 

1. Het verdwijnen van bouwmogelijkheden op grond van het oude bestemmingsplan; 
2. Het niet opnemen van voorgenomen recreatieve ontwikkelingen aan de westkant van de kavel. 

 
Punt 1: 
Indiener 7 heeft momenteel de in figuur 1 aangegeven gronden kadastraal bekend als  HDR00C 13477G in zijn 
bezit. Het thans vigerende bestemmingsplan betreft het bestemmingsplan Uitbreidingsplan in hoofdzaak vijfde 
herziening (Duinzoom) heeft dat gebied de  bestemming “Agrarische gebied” gegeven. Waarbij in het zuiden 
van het perceel een bouwstrook C is opgenomen.  
 
Dossieronderzoek leert dat het betreffende perceel van Indiener 7 en de gronden van de naast gelegen woning  
Callantsogervaart 3a onderdeel uitmaakte van een agrarisch perceel welke kadastraal bekend stond als  
Gemeente Den Helder, sectie C, no.9982. Op 28 april 1969 heeft burgemeester en wethouders een vergunning 
no. 9156B verleend om ter plaatsen van de huidige woning Callantsogervaart 3a een bedrijfsgebouw met 
bedrijfswoning te realiseren.  In 1969 is een vergunning verleend om deze bedrijfswoning uit te breiden. 
 
Vooruitlopend op de indiening van bouwaanvraag 95246B is de betreffende kavel in 1993 gesplitst waarbij de 
agrarische bedrijfsvoering ter plekke is beëindigd. Bij de splitsing is de gronden behorende bij de woning 
Callantsogervaart 3a afgesplitst van de agrarische kavel. 
Vervolgens is met een vrijstelling ex. artikel 19 Wet op de Ruimtelijke Ordening op 17 januari 1997 
bouwvergunning verleend voor het verbouwen een uitbreiden van de woning voor niet agrarisch gebruik. 
 



Nota van beantwoording B.p. Duinzoom 2013                 ¥                                  pag. 17 van 33 

 

Door het feit dat ter plekke een particuliere woning is gerealiseerd dient in het kader van een goede ruimtelijk 
ordening een milieuafstand van 30 meter tot agrarische bebouwing inacht te worden genomen, waardoor 
slechts een strook van 30 meter tot de zijdelingse perceelgrens resteert. 
 
Daarnaast is het opnemen van een bouwvlak waarbij een agrarische woning mogelijk wordt in strijd met de anti-
dubbeltelbepalingen. Van het recht welke gold op het realiseren van agrarische bebouwing inclusief een 
bedrijfswoning is met het verlenen van de vergunning in 1969 gebruik gemaakt. Het feit dat de woning thans 
niet agrarisch gebruikt wordt doet hieraan niets af. Het recht om bij de betreffende agrarische kavel nog een 
woning te realiseren is daarmee komen te vervallen. Immers door het steeds splitsen zou het mogelijk worden 
een hele rij woningen te realiseren. 
 
Het thans vigerende bestemmingsplan geeft zoals aangegeven een bouwstrook. De op de plankaart 
aangegeven bepalingen stellen dat binnen deze bouwstrook bedrijfsgebouwen verenigd in complexen breed 
max 25 meter op onderlinge afstand van ten minste 50 meter mogen worden gebouwd. Rekening houdend met 
de thans bestaande bebouwing (voorheen agrarische bebouwing) houd dit in dat gerekend vanaf deze 
bebouwing de naastgelegen bebouwing op een afstand van 50 meter gelegen dient te zijn. Aangezien de strook 
tot de perceelgrens slechts 60 meter breed is resteert op grond van het vigerende  plan  slechts een 
mogelijkheid tot bebouwing met een breedte van 10 meter.  
 
Gezien het bovenstaande wordt voorgesteld de verbeelding aan te passen op zodanige wijze dat de werkelijke 
bouwmogelijkheden die het bestemmingsplan Uitbreidingsplan in hoofdzaak vijfde herziening (Duinzoom) 
worden overgenomen. Daartoe op de verbeelding een aanduiding ‘agrarisch bedrijf’ op te nemen waarbinnen 
agrarische gebouwen gebouwd mogen worden, maar geen agrarische woningen mogen worden gerealiseerd. 
De breedte van de aanduiding zal 10 meter zijn en de diepte zal 80 meter zijn.  
 
 
 
 

 

Figuur 1.  

 
Punt 2: 
Ten aanzien van de transformatie van een deel van de agrarische gronden ten behoeve van recreatie, natuur 
en water zijn de plannen van initiatiefnemer nog niet zo concreet dat zijn uitvoeringsgereed zijn. Er nog teveel 
onzekerheden en onduidelijkheden om in dit stadium al over te gaan tot het verwerking van de plannen in een 
bestemmingsplan. De gemeente streeft inderdaad naar een transformatie van het gebied ten behoeve van een 
recreatieve functie waarbij de invulling met natuur ook een belangrijk aspect zal zijn. Zoals aangegeven zijn  
deze plannen nog niet uitvoeringsgereed. Hierdoor kant het plan nog geen financiële exploitatie, noch hebben 
er de benodigde onderzoeken plaatsgevonden naar de gevolgen van de plannen op de omgeving. Hierdoor zijn 
de ontwikkelingen te prematuur om in een bestemmingsplan opgenomen te worden. 
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Ook het voorstel om delen van het plangebied te bestemmen als “Recreatie, nader uit te werken” kent een 
belangrijk nadeel, immers binnen het uit te werken gebied kunnen geen vergunningen meer worden verleend 
dan voordat het gebied is uitgewerkt. Ten tweede is het op grond van de Wet milieubeheer gezien de omvang 
van de gebieden die daartoe in aanmerking komen verplicht ook voor de uitwerking een m.e.r-beoordeling op te 
stellen en afhankelijk van de resultaten een Milieu Effect Rapportage.  Zoals aangegeven zijn de plannen zo 
zacht dat er voor de m.e.r.-beoordeling nog geen input gegevens beschikbaar zijn. Te meer daar er nog geen 
concreet vooruitzicht is dat de transformatie de komende 10 jaar (binnen de planperiode) zal plaatsvinden. 
Voorgesteld wordt daarom te kiezen voor het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor de voorgenomen 
recreatieve ontwikkelingen als deze voldoende concreet zijn en niet voor het opnemen van een 
uitwerkingsbevoegdheid. In dat bestemmingsplan kunnen dan alle belangen (financieel en milieu) gewaarborgd 
worden.  
 

Advies 

De zienswijzen ontvankelijk te verklaren en deels aan de zienswijzen tegemoet te komen door: 

 

1. De verbeelding te voorzien van een aanduiding ‘agrarisch bedrijf’ waarbinnen agrarische bebouwing 

gerealiseerd mag worden conform bijlage 1a; 
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8. Indiener 8 (AI13.06575, 26 augustus 2013). 

  

Walter Bisselink 

Jan Verfailleweg 574 

1783 BV  Den Helder 

 

 

 
procedureel: 

De zienswijzen is bij ons ingeboekt op 26 augustus 2013.  
De zienswijzen zijn binnen de daartoe bestemde termijn ingediend, zijn gemotiveerd en geadviseerd wordt deze 
ontvankelijk te verklaren. 

 

 

Inhoudelijk  

 

 

Indiener 8 geeft aan dat in het ontwerp bestemmingsplan Duinzoom 2013, de voormalige Boswachterswoning 

(perceel Jan Verfailleweg 620) niet geheel als recreatief bestemd. 
 
Naar aanleiding van een ingediend principeverzoek is vanuit de gemeente aangegeven dat met de plannen van 
indiener 8 zoveel mogelijk in het bestemmingsplan rekening zou worden gehouden. 
Ook heeft de Provincie wegens de ligging van het plan binnen een Natura 2000 gebied op 2 november 2012 in 
een brief laten weten dat zij geen bezwaren hebben ten opzichte van het ingediende plan. 
 
Echter nu staat er in het ontwerp wel dat het pand een recreatieve functie mag bekleden, echter op de grond 
om het pand heen is er geen mogelijkheid tot uitbreiding met safari-lodges of dergelijken. Dit zorgt ervoor dat 
realisatie van het ingediende plan voor een groepsaccommodatie niet tot de mogelijkheden behoort. 
Zeker gezien het één van de punten uit de Recreatie en Toerisme Nota is en het in meerdere gemeentelijke 
onderzoeken, waaronder het onderzoek over 'Het verzilveren van Natuur en Cultureel erfgoed in Den Helder' 
wat geleid is door het LEI (onderdeel Wageningen Universiteit), als één van de belangrijkste adviespunten naar 
voren is uitgekomen. 
 
Maar naast het feit dat het een punt uit de Nota en onderzoeken is, zou het om meerdere reden een gemiste 
kans zijn, gezien het de economie van Den Helder een extra impuls kan geven. De komst van de 
groepsaccommodatie levert namelijk voor zowel de gemeente, als de bedrijven extra inkomsten op. Naast de 
toeristenbelasting zorgt het voor extra werkgelegenheid en een grotere en een nog niet eerder aangeboorde 
doelgroep toeristen naar Den Helder. Dit levert uiteraard meer toeristische overnachtingen en daarmee extra 
uitgaven in Den Helder op. Daarnaast levert het ondernemers binnen De Helderse Vallei ook direct extra 
inkomsten op door middel van arrangementen die aangeboden worden. Al met al een win-win situatie. 
Wij krijgen bij zowel Helder events als bij De Klim Vallei geregeld vraag naar groepsovernachtingen in 
combinatie met eten en activiteiten. Deze vraag komt vanuit de meest uiteenlopende doelgroepen 
zoals familiedagen/weekenden, schoolkampen en bedrijfsuitjes. Wij lopen geregeld klanten mis 
omdat de klant op zoek is naar een totaalpakket en wij daar met het huidige aanbod in Den Helder 
niet in kunnen voorzien. 
 
Verzocht wordt de grond om de voormalige boswachterswoning uit te breiden, zodat realisatie van een 
ecologische groepsaccommodatie mogelijk wordt. 
 

 

Reactie: 

 

Zoals ook in de reactie op de zienswijzen van indiener 3 en 6 is verwoord steunt de Gemeente Den 
Helder het initiatief van indiener 8. De gemeente Den Helder. Daarbij dient echter wel rekening 
gehouden te worden met   

het feit dat de boswachterswoning is gelegen in de invloedssfeer van het Natura 2000 gebied en de 

voorgestelde safari-lodges zijn gelegen binnen het Natura 2000 gebied.  

De exacte grenzen van dit gebied zijn kenbaar gemaakt bij het besluit van 7 mei 2013, en zijn 

overgenomen in het ontwerp bestemmingsplan.  

De bij de zienswijzen gevoegde brief van de provincie van 2 november 2012 geeft in haar 

overwegingen aan dat er vanuit is gegaan dat de activiteiten plaatsvinden buiten het Natura 2000 
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gebied. Zoals aangegeven liggende de safari-lodges in het uiteindelijke aanwijzing van het Natura 2000 

gebied binnen dat gebied. 

 

Op grond van wat gesteld is in de brief van de provincie kan echter wel medewerking worden verleend 

aan het opnemen van de aanduiding bestemming op die delen van de bestemming tuin welke zijn 

gelegen buiten het Natura 2000 gebied.  

Voorgesteld zal dan ook worden de verbeelding hierop aan te passen en in de regels voor Tuin het 

gebruik voor groepsaccomodatie toe te staan.  

 

Voor de verdere beantwoording wordt verwezen naar de reactie bij indiener 3.  
 
Waarbij samengevat voorgesteld wordt om de regels aan te vullen door aan te geven daar waar binnen 
de bestemming Wonen de aanduiding recreatie staat opgenomen groepsaccommodatie toe te staan. 
e.e.a. conform de nota van beantwoording welke als bijlage 1 bij de toelichting staat opgenomen. 
Niet in te stemmen met een verdere uitbreiding van de aanduiding ‘recreatie’ binnen de bestemming 
Natuur en Tuin liggende binnen het als Nature 2000 aangewezen gebied omdat dit op dit moment 
juridisch niet mogelijk is. Ten behoeve van dit gebied is nog geen onderzoek verricht naar de gevolgen 
van zo een ontwikkeling op het Natura 2000 gebied en het daartoe bevoegd gezag ook nog geen 
vergunning danwel verklaring van geen bezwaar heeft afgegeven die de betreffende ontwikkeling 
binnen het gebied mogelijk maakt. 
 
 

Advies 

De zienswijzen ontvankelijk te verklaren en deels aan de zienswijzen tegemoet te komen door: 

 

1. na artikel 19.1 sub a. van de regels in te voegen “b. ter plaatse van de aanduiding ‘recreatie’, ten 

behoeve van een recreatieve groepsaccomodatie” en de rest van het artikel te vernummeren; 

2. artikel 19.2.1, sub a na woonhuizen aan te vullen met “of ter plekke van de aanduiding ‘recreatie’, een 

recreatiegebouw ten behoeve van groepsaccomodaties” 

3. De bestemming Tuin behorende bij de Jan Verfailleweg 620 gelegen buiten de Wetgevingzone –Natura 

2000 te voorzien van de aanduiding ‘recreatie’; 

4. Na artikel 15.1, lid e een lid f op te nemen met de tekst “ter plaatse van de aanduiding ‘recreatie’, ten 

behoeve van groepsaccomodatie(s)”  en de rest van het artikel te vernummeren; 

5. Na artikel 15.2.1, lid b, een lid c op te nemen met de tekst “ter plaatse van de aanduiding ‘recreatie’, is 

de eis dat niet meer dan 45m
2
 van het bouwperceel bebouwd mag worden niet van toepassing en 

mogen groepsaccomodaties worden gebouwd met een maximale goothoogte van 3 meter en een 

maximale bouwhoogte van 4,5 meter “ en de rest van het artikel te vernummeren; 
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9. Indiener 9 (AI13.06576, 26 augustus 2013). 

  

Werkgroep Blaffend Protest 

Voorzitter L. Nieuwenhuis 

Middenweg 63 

1782 BB  Den Helder 

 

 

 
procedureel: 

De zienswijzen is bij ons ingeboekt op 26 augustus 2013.  
De zienswijzen zijn binnen de daartoe bestemde termijn ingediend, zijn gemotiveerd en geadviseerd wordt deze 
ontvankelijk te verklaren. 

 

 

Inhoudelijk  

 

Indiener 9 geeft aan: 
 

1.  Openbare wegen. 
Met uitzondering van een aantal met slagboom afgesloten paden zijn de verharde fiets- en 
wandelpaden in het domein van het bestemmingsplan openbaar toegankelijk. 
Uit geen enkele aanduiding ter plaatse, op basis van het gestelde in de Wegenwet, blijkt dat de paden 
geen openbare wegen zouden zijn. Zo'n aanduiding is daar ook de afgelopen 50 jaar niet geweest. Het 
fietspad maakt deel uit van het netwerk van fietspaden in de kuststreek en is bewegwijzerd met ANWB 
paddenstoelen. De wegenverkeerswet is zonder verdere aanduiding van kracht. De paden zijn voorzien 
van verkeersborden. 
De paden, evenals andere verhardingen, zijn uitgezonderd van het Natura 2000 gebied "Duinen van 
Den Helder tot Callantsoog" ( gebied #84 ) dat op 7 mei 2013 als zodanig is aangewezen. 
 
Op basis van het gestelde in de Natuurbeschermingswet is deze wet op de verharde paden niet van 
kracht. Er is geen enkele reden om deze paden als natuur aan te duiden. 
 
In het concept Bestemmingsplan maken de genoemde paden deel uit van het gebied met de 
bestemming Natuur. Dat is onjuist om bovengenoemde redenen. 
De paden dienen de bestemming Verkeer te hebben en als zodanig op de kaart te worden 
aangegeven. 
 
M.b.t. de toegankelijkheid van het duingebied is het heel belangrijk dat e.e.a. in het Bestemmingsplan 
op de juiste wijze wordt aangegeven. In de praktijk zien we de beheerder van het natuurgebied, de 
Stichting Landschap Noord Holland ( LNH ) de toegang beperkt, ook als dat ongeoorloofd is, zoals met 
het gebruik van artikel 461 WvSr langs de openbare wegen in het duingebied, terwijl LNH daar geen 
enkel recht heeft omdat deze wegen in eigendom en beheer zijn van Gemeente of HHNK. De 
Gemeente lijkt geen aanleiding te zien om daartegen op te treden. We zien ook dat LNH niet mee wil 
werken aan de uitvoering van besluiten van de Raad, zoals onlangs t.a.v. het aanleggen van extra 
paden, hetgeen blijkbaar wordt geaccepteerd. 
 
Het Bestemmingsplan mag LNH geen enkele mogelijkheid bieden om buiten haar bevoegdheden te 
treden en moet deze bevoegdheden juist scherper stellen zodat aan LNH duidelijke grenzen worden 
getoond. 
Het toekennen van de bestemming Natuur aan het hele gebied brengt LNH op verkeerde gedachten en 
gedragingen en het College treedt daar niet tegen op. 
 

Reactie: 

Het al of niet openbaar zijn van een gebied (zoals wegen en paden) is niet relevant voor de wijze van 

bestemmen. Relevant is de functie van het samenhangend gebied. Deze is natuur, de duinen lopen tot 

het pad en aan de andere kant weer verder. Het voet of fietspad is dan ook gelegen binnen het 

invloedsgebied.  

Binnen de bestemming Natuur voorziet ook in recreatief medegebruik en de daarbij behorende paden 

en bermen. Niet valt in te zien waarom deze wijze van bestemmen onjuist zou zijn, het bestemmen van 

het gebied als Natuur laat juist de samenhang van het gebied zien. 
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De aangehaalde bestemming Verkeer is juist bedoeld ten behoeve van doorgaand (auto)verkeer. En de 

zijn van belang voor de goede doorstroming van verkeer. Het opnemen van deze bestemming binnen 

de duinen zou leiden tot een ernstige verstoring van het Natura 2000 gebied. 

 

Ook de toegankelijkheid van een gebied of weg wordt niet geregeld in een bestemmingsplan. Dit betreft 

een privaatrechtelijke aangelegenheid en wordt niet geregeld in een bestemmingsplan. 

Bij het al of niet afsluiten van een weg is een bestemmingsplan derhalve niet van belang. Deze voorziet 

slechts in de mogelijkheid een weg of (fiets)pas aan te leggen (toelatingsplanologie) en niet in de 

verplichting tot uitvoeren of openstellen. 

Voorgesteld wordt dan ook niet aan het voorstel tot het wijzigen van de bestemming naar Verkeer mee 

te werken. 

 
2.  Losloopgebieden. 

In het domein van het Bestemmingsplan zijn twee losloopgebieden gesitueerd.  
Het eerste bestaat uit het duingebied langs de Duinweg. Voor dit gebied is door de Gemeente in 2004 
een vergunning aangevraagd en verleend door de Minister.  
Het tweede bestaat uit het duingebied Noordelijk van het Hengstepad, tussen het water langs het 
Refugium en de Sportvelden op het complex Streepjesberg. Aan de oostzijde wordt dit gebied 
begrensd door de duinrel Bremstraat en aan de Westelijke zijde door het Streepjespad. 
 
De vergunning voor dit gebied is door de Minister afgewezen, doch na beroep van Blaffend 
Protest bij de Raad van State en de patstelling die daardoor ontstond, heeft de Provincie 
In februari 2009 gebruik gemaakt van haar bevoegdheden in het kader van de NB-wet en 
het gebied aangewezen als losloopgebied. 

 
Deze losloopgebieden dienen in het Bestemmingsplan als zodanig te worden aangegeven, 
zodat LNH niet op de gedachte komt om op basis van de bestemming Natuur beperkingen 
op te leggen. Overigens moeten de losloopgebieden ook met borden worden aangeduid. 
 
Reactie: 

Zoals indiener al aangeeft is het gebruik van de twee genoemde terreinen al geregeld middels 

verleende vergunningen.  

Het is vreemd dat indiener verzoekt deze gebieden op te nemen in een bestemmingsplan omdat bij het 

opstellen van het bestemmingsplan Duinreep die door dit plan wordt vervangen er voor een deel van 

plangebied juist door indiener 9 werd aangegeven dat het opnemen van zo een gebruik niet kan. (toen 

was sprake van een aanlijnplicht voor honden). Als gevolg van deze reactie is toen het 

bestemmingsplan aangepast waarbij de bepaling uit het plan is gehaald.  

Voorgesteld wordt daarom geen nadere bepaling in het plan op te nemen ten aanzien van 

losloopgebieden voor honden omdat het ruimtelijk niet relevant is of honden loslopen of aangelijnd zijn. 

Zo een bepaling hoort thuis in de A.P.V. 

 
 

3.  Beperkingen bij bestemming Natuur. 
Bij de voorschriften t.a.v. de bestemming Natuur wordt aangegeven dat het vliegen met ULV's, het 
crossen met motoren en het beoefenen van de modelvliegsport niet is toegestaan. 
 
Zoals al eerder is gebleken (zie behandeling Bestemmingsplan Duinreep bij de Provincie ) is het 
gebruik van dit soort beperkingen niet van toepassing in een bestemmingsplan. In de APV zou dit wel 
kunnen worden bepaald, voor zover de Gemeente bevoegd is. Hierbij moet echter worden bedacht dat 
op basis van de NB wet de Provincie bevoegd is t.a.v. het beperken van de toegang tot 
natuurgebieden. De Gemeente heeft die bevoegdheid niet. 

 

Reactie: 

In een bestemmingsplan kunnen gebruiksbeperkingen worden opgenomen die een ruimtelijke revelatie 

hebben. Het vliegen met ULV’s, het motorcrossen en het beoefenen van modelvliegsport hebben een 

ruimtelijke relevantie omdat deze activiteiten zodanig geluid produceren dat zij kunnen verstorend zijn 

het gebruik binnen de bestemming. Geluid is ruimtelijk relevant zeker gezien de bestemming Natuur 

waarbinnen deze beperkingen zijn opgenomen. 
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De door indiener 9 aangehaalde beperking in het bestemmingsplan Duinreep betrof de aanlijnplicht 

voor honden. Terecht is toen door de provincie geoordeeld dat dit niet ruimtelijk relevant is, waarop 

deze regel uit het bestemmingsplan is geschrapt. 

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staan lokale wetten. Dat zijn wetten die door de 

gemeenteraad zijn gemaakt en die gelden in onze gemeente. In de APV zijn regels vastgelegd voor het 

publieke domein, dus de openbare ruimte. Het is eigenlijk een soort ‘huishoudelijk reglement'. Het doel 

is de stad netjes en leefbaar te houden. De bepalingen in de APV kunnen bestaan aanvullend op of 

naast een bestemmingsplan. Regel is daar waar de bepalingen ruimtelijk relevant zijn voor het gebruik 

van de gronden deze worden opgenomen in een bestemmingsplan. Overigens zullen in de nabije 

toekomst met het van kracht worden van de Omgevingswet een integratie plaatsvinden van het 

bestemmingsplan en de APV in een omgevingsplan. 

Voorgesteld wordt dan ook op dit punt niet tegemoet te komen aan indiener 9 

Advies 

De zienswijzen ontvankelijk te verklaren maar om niet  aan de zienswijzen tegemoet te komen en derhalve 

ongegrond te verklaren: 
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10. Indiener 10 (AI13.06582, 27 augustus 2013). 

  

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

Postbus 250 

1700 AG  Heerhugowaard 

 

 

 
procedureel: 

De per post verzonden zienswijzen zijn bij ons ingeboekt op 27 augustus 2013, op 22 augustus 2013 hebben 
wij  de betreffende zienswijzen ook als mail ontvangen.  
De zienswijzen zijn binnen de daartoe bestemde termijn ingediend, zijn gemotiveerd en geadviseerd wordt deze 
ontvankelijk te verklaren. 

 

 

Inhoudelijk  

 

Indiener 10 verzoekt: 
 

1. Waterkeringen (verbeelding) 
De waterkerende functie van de duinen is in het bestemmingsplan geborgd door middel van een 
dubbelbestemming 'Waterstaat - Waterkering' en gebiedsaanduidingen Vrijwaringzone - Duin' en 
'Vrijwaringzone - Dijk'. 
Bij de bescherming van de waterkerende functie van de duinen hanteert Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier, (HHNK) een drietal zones, te weten een kernzone, beschermingszone, en 
vrijwaringszone. De kern- en beschermingszone vormen samen het zogeheten waterstaatswerk. 
Dit waterstaatswerk dient op de verbeelding te worden opgenomen als dubbelbestemming 
'Waterstaat - Waterkering' (zoals dit ook is gedaan in andere bestemmingsplannen in de gemeente 
Den Helder). Op de verbeelding is niet het gehele waterstaatswerk voorzien van de 
dubbelbestemming 'Waterstaat - Waterkering', maar slechts de kernzone. Wij vragen u dit aan te 
passen op de verbeelding. 

 
 Reactie: 

Bij het bepalen van de grenzen van de dubbelbestemming Waterstaat-Waterkering en de 
gebiedsaanduiding Vrijwaringszone- Dijk en Vrijwaringszone-Duin is uitgegaan van de door het 
Hoogheemraadschap zelf geleverde tekeningen betreffende de het Waterstaatswerk en de 
Beschermingszone. Daarnaast is uitgegaan van de oom door het Hoogheemraadschap zelf te 
beschikking gestelde figuur (zie onder).  
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Hierdoor kan geconcludeerd worden dat de in het ontwerp bestemmingsplan opgenomen zones zijn 
opgenomen overeenkomstig het beleid van het HHRS en dat het plan geen aanpassing behoeft. 
Overigens geven de bijbehorende regels bij de verschillende zonen onderling voldoende waarborgen 
tegen ongewenste ontwikkelingen. Voorgesteld wordt dan ook om het bestemmingsplan op dit punt niet 
aan te passen. 

 
2. Watersysteem (verbeelding) 

In het watersysteem hanteert HHNK een rangorde van primaire waterlopen en een stelsel van 
secundaire en tertiaire waterlopen. Graag zien wij in elk geval alle primaire waterlopen als 'Water' 
bestemd op de verbeelding. 
 
Op de verbeelding zijn deze primaire waterlopen als 'Water' bestemd. Secundaire en tertiaire 
waterlopen zijn integraal mogelijk gemaakt binnen de verschillende enkelbestemmingen ('Agrarisch', 
'Groen', 'Natuur', e t c ). Dit is in overeenstemming met ons uitgangspunt. Op de verbeelding is 
 echter één primaire waterloop (waterpartij) niet als 'Water' bestemd. Het gaat om de primaire waterloop 
tussen Beach Resort Ooghduyne en het Zwembad Ooghduyne. Wij vragen u ook deze primaire 
waterloop als 'Water' te bestemmen. 
 
Reactie: 
De voorgestelde primaire waterloop zal als bestemming Water op de verbeelding worden opgenomen. 

 
3. Strandpaviljoens (planregels) 

De in het plangebied aanwezige strandpaviljoens zijn in het plan opgenomen via een functieaanduiding 
'specifiek vorm van natuur - strandpaviljoen 1' (permanent) en 'specifiek vorm van  
natuur - strandpaviljoen 2' (seizoensgebonden). In het plan wordt een uitbreiding tot 1200 m2 
(permanente strandpaviljoens), en 1000 m2 (seizoensgebonden). In artikel 9.4 van de planregels wordt 
een tweetal voorwaarden genoemd waaraan bij eventuele uitbreiding moet worden voldaan. 
Gezien de ligging nabij de primaire waterkeringen verzoeken wij u in zowel artikel 9.4 sub a. als 9.4 
sub b. een derde voorwaarde toe te voegen, namelijk; 
c) 'Vooraf advies wordt ingewonnen bij de water(kering)beheerder' 
 
Reactie: 
Het inwinnen van advies bij het Hoogheemraadschap binnen gronden die zijn aangewezen als  primaire 
waterkering is al geregeld in artikel 20.4, lid b. Het opnemen van de voorgestelde regel zou een 
doublure zijn in de regels. Gekozen is voor deze manier omdat zoals al aangegeven wordt het 
Hoogheemraadschap verantwoordelijk is voor de veiligheid rondom de primaire waterkering en niet 
voor de bescherming van de Natuurwaarden. 
Voorgesteld wordt dan ook het voorstel wegens de dan te ontstane doublure niet over te nemen.  
 

4. Leidingen (verbeelding) 
Binnen het plangebied bevindt zich een afvalwatertransportleiding in beheer bij HHNK. Deze 
afvalwatertransportleiding ligt langs de Van Foreestweg en buigt in noordelijk af richting rioolgemaal 
De Zandloper. Wij verzoeken u dit tracé van de afvalwatertransportleiding op de verbeelding op te 
nemen door middel van een dubbelbestemming 'Leiding - Riool'. 
 
 

Reactie: 

In de bestemmingsplannen van de gemeente Den Helder worden nooit afvaltransportleidingen en 

rioolleidingen aangegeven. Dit omdat deze leidingen geen externe werking hebben in tegenstelling tot 

bijvoorbeeld hogedruk aardgasleidingen. Ook zou een consequent doorvoeren van het opnemen van 

deze dubbelbestemming leiding tot het in verstedelijkt gebied opnemen van alle leidingen. Ook voor de 

locatie is het niet noodzakelijk de leiding in een bestemmingsplan vast te leggen, de juiste ligging van 

leidingen kunnen te allen tijde verkregen worden bij het  Kabels en Leidingen Informatie Centrum 

(KLIC). Om deze reden wordt voorgesteld de betreffende leidingen niet op de verbeelding op te nemen. 

 

 

Advies 

De zienswijzen ontvankelijk te verklaren en deels aan de zienswijzen tegemoet te komen door: 

 

1. Op de verbeelding de primaire waterloop gelegen tussen Beach Resort Ooghduyne en het Zwembad 

Ooghduyne te bestemmen als water.; 
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11. Indiener 11 (30 augustus 2013). 

  

Golf & Beach Resort Ooghduyne B.V. Beheer (G&BRO B.V.) 

bestuurder W. Oort 

Mercurius 53 

1785 AH  Den Helder 

 

 

 
procedureel: 

De zienswijzen zijn op 30 augustus 2013 per mail ontvangen.  
 
De zienswijzen zijn derhalve buiten de daartoe bestemde termijn ingediend.  
Geadviseerd wordt dan ook deze niet ontvankelijk te verklaren, en buiten verdere behandeling te laten. 

 

 

Ondanks het feit dat de reactie buiten de daartoe gestelde termijn is ingediend en derhalve buiten 

verdere behandeling dient te worden gelaten zijn wij van mening dat de inhoud van de reactie 

aanleiding kan geven het  ontwerp plan ambtshalve aan te passen. Om deze reden wordt hieronder 

gekeken of de reactie aanleiding geeft het ontwerp bestemmingsplan ambtshalve aan te passen. 

 

 

Inhoudelijk  

 

De G&BRO B.V. vraag of het ontwerp bestemmingsplan gewijzigd kan worden dat het plaatsen van bebouwing 

zoals tuinhuisjes, garages, carports, schuren, bergingen en dergelijke nabij de panden in het park Ooghduyne 

niet is toegestaan.’ 

 

Als motivatie hiervoor wordt aangegeven dat deze bouwwerken ook niet zijn toegestaan op grond van het park 

regelement welke door de vereniging van eigenaren voor het park Ooghduyne is opgesteld, alsmede 

bepalingen in het koopcontract.  

 

 
Reactie: 

 

De door G&BRO B.V. aangehaalde argumenten betreffen privaatrechtelijke bepalingen. De bouwmogelijkheden 
die het bestemmingsplan bied geven publiek rechtelijke mogelijkheden. Wij kunnen ons wel vinden in het 
verzoek op de privaatrechtelijke en publiekrechtelijke bepalingen zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen, 
echter wij dienen ook rekening te houden met de rechten (bouwmogelijkheden) die de individuele eigenaren 
hebben op grond van het vorige bestemmingsplan Ooghduyne 1990. 
 
Het ontwerp bestemmingsplan Duinzoom 2013 welke ter inzage heeft gelegen is al afgestemd met het vorige 
bestemmingsplan en geeft geen nieuwe uitbreidingsmogelijkheden voor gebouwen ten opzichte van dat plan. 
 
Ten aanzien van bouwwerken geen gebouw zijnde geeft het ontwerp bestemmingsplan wel een aantal 
uitbreidingsmogelijkheden. Zo voorziet het ontwerpplan niet in een hoogtebeperking voor het realiseren van 
windschermen voor de voorgevel (max 1 meter op grond van het oude plan) en mogen de windschermen 
binnen 3 meter van de bestemming Sport, centrale voorzieningen of water worden gerealiseerd. 
 
Teneinde aan de G&BRO B.V. tegemoet te komen zal derhalve ambtshalve worden voorgesteld aan 
windschermen, dezelfde eisen te stellen zoals deze golden in het vorige bestemmingsplan. 

 
 
Voorstel 
De zienswijzen niet ontvankelijk te verklaren, en buiten verdere behandeling te laten,  
maar ambtshalve: 

-  artikel 12.2.4, lid b aan te vullen met “en dient geplaatst te worden achter de voorgevel van de 
bijbehorende recreatiewoning en mag ook niet geplaatst worden binnen een afstand van 3 
meter tot de bestemming Water, Sport en de aanduiding ‘specifieke vorm van recreatie – 
centrale voorzieningen’”. 
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3. Ambtshalve wijzigingen 

 
Gedurende de procedure van het bestemmingsplan is nader gekeken naar de bestaande rechten die 
bepaalde gebouwen en bouwwerken hebben binnen het plangebied. Dit leidt tot het voorstel om 
ambtshalve het plan op de volgende punten aan te passen: 
 
Regels: 

Naar aanleiding van een ingediende Wabovergunning is naar voren gekomen dat de regels ten aanzien 
van bouwen tot de zijdelingse bestemmingsgrens van voorzieningen en bedrijfsgebouwen een doublure 
kent. 
Artikel 12.2.1, lid 1 geeft aan dat alleen binnen de daartoe opgenomen aanduiding gebouw mag 
worden, in lid e. van hetzelfde artikel wordt ook nog eens bepaald dat een afstand van 5 meter tot de 
bestemmingsgrens aanhouden dient te worden. Dit laatste is een onnodige aanvulling omdat de 
aanduidingsgrens middels maatwerk is aangegeven. 
 
Voorgesteld wordt dan ook artikel 12.2.1,lid e aan te passen zodat deze komt te luiden: 
“de afstand van een bedrijfswoning en bedrijfsgebouwen, -ruimten tot de zijdelingse perceelsgrens dient minimaal 3 meter te 
bedragen;” ( Het blijft wel van belang om een afstand tot een zijdelingse percceelsgrens inact te nemen omdat deze binnen de 
aanduiding doorloopt) 

 

 

 Evenementen 

 Naar aanleiding van recente jurisprudentie is duidelijk geworden dat het mogelijk maken van 

evenementen in een bestemmingsplan een precisiering vereist van het soort evenement. Dit omdat het 

begrip op zichzelf een container begrip is en evenement kwa aard kunnen varieëren van een kofferbak 

markt tot een Rock concert en beide gezien de ruimtelijke impact niet met elkaar zijn te vergelijken. 

 

Voorgesteld wordt dan ook om:  

 

1. de onderstaande begrippen in artikel 1 van de regels op  te nemen 
 

 evenement: 

elke voor publiek toegankelijke verrichting, georganiseerde gebeurtenis, openluchtmanifestatie, 

(thema-)dag of week en/of herdenking die al dan niet met een zekere regelmaat bijvoorbeeld 

maandelijks, jaarlijks of jaar overstijgend) plaatsvindt; 

a.  waardoor het normaal maatschappelijk gebruik van de gronden niet mogelijk is gedurende: 

1.  tenminste één aaneengesloten periode van 24 uur (inclusief het opbouwen en afbreken) dan wel: 

2.  tenminste twee niet opeenvolgende dagen of dagdelen in een kalenderjaar of: 

3.  maximaal één dag per kalenderjaar, mits het evenement structureel op tenminste een jaarlijkse basis 

plaatsvindt en: 

b.  met een omvang van meer dan 50 bezoekers/deelnemers/toeschouwers/gasten en: 

c.  met een gemiddelde geluidsbelasting van meer dan 40 dB(A) op de gevel van de dichtst bij gelegen 

woningen om en nabij het (evenementen)terrein. 

 

evenement categorieën:     

categorie 1: 

vormen van kleinschalige evenementen waarbij de muziek ondergeschikt is zoals: 

manifestaties, optochten, intochten, buurtfeesten,  braderieën, markten, sportevenementen en daarmee naar 

aard en omvang gelijk te stellen evenementen met: 

 een maximale duur van 48 aaneengesloten uren (inclusief het opbouwen en afbreken) en; 

 geen maximum aantal per jaar en; 

 een maximum aantal bezoekers van 100 gelijktijdig aanwezig en; 

 een maximaal langtijdgemiddeld beoordelingsniveau van 70 dB(A) op de gevels van de woningen om en 

nabij het (evenementen)terrein. 

categorie 2 

vormen van evenementen met versterkte (live) muziek zoals (kermissen, dorpsfeesten) met: 

 een maximale duur van 120 aaneengesloten uren (inclusief het opbouwen en afbreken) en; 
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 een maximum van 1 evenementen per jaar en; 

 een maximum aantal bezoekers van 500 gelijktijdig aanwezig en; 

 een maximaal langtijdgemiddeld beoordelingsniveau van 80 dB(A) op de gevels van de woningen om en 

nabij het (evenementen)terrein. 

categorie 3 

vormen van speciale evenementen met mega versterkte muziek en veel publiek en veelal een 

(boven)gemeentelijk karakter zoals house party’s, popconcerten, live optredens, Dj’s, Rap, Dance-event en 

muziekprogramma's van radio en Tv-omroepen, etc. met: 

 een minimale duur van 120 aaneengesloten uren (inclusief het opbouwen en afbreken) en; 

 een maximum van 0 evenementen per jaar en; 

 een minimum aantal bezoekers van 500 gelijktijdig aanwezig en; 

 een maximaal langtijdgemiddeld beoordelingsniveau van 90 dB(A) op de gevels van de woningen om en 

nabij het (evenementen)terrein.  

Evenementen die niet passen binnen één categorie moeten als volgt beoordeeld worden. De grootste 

variabele in onderstaande tabel bepaalt de categorie. 

 

categorie 1 2 3 

aantal uren <= 48 <=120 >=120 

aantal bezoekers <=100 <=500 >=500 

geluidsbelasting 

dB(A) 

<=70 <=80 <=90 

 

 

 
 

2. Artikel 17.1, lid 3 aan te vullen door na het woord ‘evenementen’, ‘categorie 1’ tussen te voegen. 
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4. Samengevat. 
 
Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen en de ambtelijke wijzigingen wordt voorgesteld:  

1. De zienswijzen van indieners 1, 2 ontvankelijk te verklaren en te volgen; 

2. De zienswijzen van indieners 3, 4, 5, 7, 8 en 10 ontvankelijk te verklaren en gedeeltelijk te volgen; 

3. De zienswijzen van indieners 6, 9 ontvankelijk te verklaren maar niet te volgen, en daardoor niet 

gegrond te verklaren; 

4. De zienswijzen van indiener 11 niet ontvankelijk te verklaren en buiten verdere behandeling te laten; 

5. De raad voor te stellen bij het vaststellen van het bestemmingsplan de volgende wijzigingen aan te 

brengen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan: 

 

Toelichting 

1. Paragraaf 2.4.1, Nota Toerisme en recreatie – Strand en duin aan te passen conform het 

voorstel zoals opgenomen onder hoofdstuk 3 van deze nota van beantwoording. 

2. Het schrijven van 15 mei 2009 van de provincie Noord-Holland waarin de profielschets 

wordt gegeven als bijlagen 3 van de toelichting op te nemen. 

3. Het provinciaal beleid verwoord in hoofdstuk 2.3 aan te vullen waarin het provinciaal beleid 

met betrekking tot de profielschets jaarrondexploitatie wordt toegelicht; 

 

 

Regels 

1. Artikel 1 aan te vullen met het begrip “sanitaire voorzieningen”, met de omschrijving “op de 

gezondheid gerichte installaties die zijn aangesloten op de waterleiding en het riool, zoals 

wc en douche”; 

2. Artikel 1 aan te vullen met het begrip ‘jaarrond strandpaviljoen’ waaronder wordt verstaan: 

“Strandpaviljoen welke voldoet aan het volgende profiel: 

a. Jaarrond exploitatie van een al bestaand paviljoen, inclusief alle reeds bestaande 

voorzieningen; 

b. In het hoogseizoen (1 maart tm 1 oktober) een volwaardige horecagelegenheid, 

met daarvoor geldende openingstijden; 

c. In het laagseizoen (1 oktober tm 1 maart) een horecabedrijf tm categorie 2 voor 

strandrecreatie met openingstijden van 08:00 tot 23:00 uur; 

d. In het laagseizoen incidenteel toestaan van langere openingstijden voor groepen 

(bruiloften e.d.) tot 01:00 uur. De festiviteiten moeten voldoen aan de gestelde 

eisen met betrekking tot geluid van het Besluit horeca-, sport- en recreatie 

inrichtingen milieubeheer zoals deze geldt bij het vaststellen van dit 

bestemmingsplan; 

e. In het hoogseizoen de mogelijkheid tot het bieden van doelgroep gerichte 

activiteiten in het paviljoen en/of het strand; 

f. Vervoersbewegingen met (vracht-)auto zijn enkel voor interne bedrijfsvoering en 

invaliden.” 

3. Artikel 1 aan te vullen met het begrip ‘strandpaviljoen’ waaronder wordt verstaan: 

“Buitencafé met veranda’s en terrassen gelegen op het strand met als ondergeschikte 

activiteit het verhuren van strand gerelateerde artikelen zoals strandstoelen, parasols etc.”; 

4. Artikel 1 aan te vullen met de begrippen ‘evenement’ en ‘evenement categorieën’ met de 

tekst zoals weergegeven bij hoofdstuk 3 ambtshalve wijzigingen; 

5. artikel 2.1, sub d aan te vullen met: 

“Voor strandpaviljoens geldt, de buitenwerkse gevelvlakken danwel windschermen, 

neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter 

plaatse van het bouwwerk, ondergeschikte bouwwerken zoals trappen, vlonders of 

omloopbruggen niet meegerekend.” 

6. artikel 9.1 sub d, te vervangen door “ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van 

natuur–strandpaviljoen 1’, jaarrond strandpaviljoens, seizoensgebonden EHBO- en 

reddingsposten en sanitaire voorzieningen”; 

7. artikel 9.1, sub f, te vervangen door “ter plaatse van de aanduiding ‘strandhuis’, 

seizoensgebonden strandhuisjes, één seizoensgebonden beheerdersonderkomen, 
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seizoensgebonden EHBO- en reddingsposten en sanitaire voorzieningen”;  

8. artikel 9.2.1 aan te vullen met lid m. met de volgende omschrijving “gebouwen ten behoeve 

van sanitaire voorzieningen dienen geplaats te worden binnen de aanduidingen 

‘strandhuis’ en/of ‘specifieke vorm van natuur –strandpaviljoen 1 en 2’ en mogen geen 

grotere hoogte hebben dan 4,5 meter en een maximaal oppervlak van 20m
2
;  

9. artikel 12.2.1, lid e aan te passen zodat deze komt te luiden: 

“de afstand van een bedrijfswoning en bedrijfsgebouwen, -ruimten tot de zijdelingse 

perceelsgrens dient minimaal 3 meter te bedragen;” 

10. Artikel 12.2.2, lid h.4 aan te vullen met de tekst “en op het park de Keizerskroon niet meer dan 

9m
2
 bedragen; “ 

11. artikel 12.2.2, lid h.5 de afstand te verkleinen van 2 meter naar 50 centimeter; 

12. artikel 12.2.4, lid b aan te vullen met “en dient geplaatst te worden achter de voorgevel van 

de bijbehorende recreatiewoning en mag ook niet geplaatst worden binnen een afstand 

van 3 meter tot de bestemming Water, Sport en de aanduiding ‘specifieke vorm van 

recreatie – centrale voorzieningen’”;  

13. Na artikel 15.1, lid e een lid f op te nemen met de tekst “ter plaatse van de aanduiding 

‘recreatie’, ten behoeve van groepsaccomodatie(s)” en de rest van het artikel te 

vernummeren; 

14. Na artikel 15.2.1, lid b, een lid c op te nemen met de tekst “ter plaatse van de aanduiding 

‘recreatie’, is de eis dat niet meer dan 45m
2
 van het bouwperceel bebouwd mag worden 

niet van toepassing en mogen groepsaccomodaties worden gebouwd met een maximale 

goothoogte van 3 meter en een maximale bouwhoogte van 4,5 meter “ en de rest van het 

artikel te vernummeren; 

15. Artikel 15.2.5, lid b tabel aanpassen en onderdeel windturbines laten vervallen; 

16. Artikel 15.2.5 aan te vullen met lid e met de tekst “de hoogte van windturbines mag niet 

meer dan 7 meter, en de rotordiameter mag niet meer dan 5 meter bedragen; 

17. Artikel 17.1, lid 3 aan te vullen door na het woord ‘evenementen’, ‘categorie 1’ tussen te 

voegen. 

18. na artikel 19.1 sub a. van de regels in te voegen “b. ter plaatse van de aanduiding 

‘recreatie’, ten behoeve van een recreatieve groepsaccomodatie” en de rest van het artikel 

te vernummeren; 

19. artikel 19.2.1, sub a na woonhuizen aan te vullen met “of ter plekke van de aanduiding 

‘recreatie’, een recreatiegebouw ten behoeve van groepsaccomodaties” 

  

Verbeelding 

1. De verbeelding aan te passen door op de verbeelding het bebouwingspercentage ter 

plekke van de kinderboerderij in de bestemming Recreatie-2 te verhogen van 20% naar 

30%; 

2. 50 meter naast de bestaande woning aan de Callantsogervaart 3a de verbeelding te 

voorzien van een aanduiding ‘agrarisch bedrijf’ waarbinnen agrarische bebouwing 

gerealiseerd mag worden conform bijlage 1a; 

3. De bestemming Tuin behorende bij de Jan Verfailleweg 620 gelegen buiten de 

Wetgevingzone –Natura 2000 te voorzien van de aanduiding ‘recreatie’ Conform bijlage 

1b; 

4. Op de verbeelding de primaire waterloop gelegen tussen Beach Resort Ooghduyne en het 

Zwembad Ooghduyne te bestemmen als Water; 
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Voorgestelde aanpassing  

 
 
         Bijlage 1a         
 

 
Aanduiding agrarisch bedrijf tpv Callantsogervaart 3a 

 
        

Bijlage 1b 
 

 
 

Voorgestelde situatie tpv boswachterswoning Jan Verfailleweg 620 
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Bijlage 2 
 

Voorgestelde bijlage 3 bij toelichting 
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