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Onderwerp:  Vaststellen bestemmingsplan Willem Alexanderhof, uitbreiding fase 4.1 2017 

 

Gevraagd besluit: 

1. De nota van beantwoording ontwerp bestemmingsplan Willem Alexanderhof, uitbreiding fase 4.1 2017 

vast te stellen; 

2. De door indiener 1 ingediende zienswijzen ontvankelijk te verklaren en te volgen; 

3. Op grond van overwegingen welke zijn vastgelegd in de “Nota van beantwoording ontwerp 
Bestemmingsplan Willem Alexanderhof, uitbreiding fase 4.1 2017” de in hoofdstuk 4 van deze nota 
voorgestelde wijzigingen aan te brengen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan; 

4. Het bestemmingsplan “Willem Alexanderhof, uitbreiding fase 4.1 2017”, als vervat in de dataset met 
planidentificatie NL.IMRO.0400.513BPWAHFASE412017-VST1, met de in de nota van beantwoording 

aangegeven wijzigingen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan langs elektronische weg vast 

te stellen. 

5. De bij dit besluit behorende verbeelding van de bestemming op papier vast te stellen; 

6. Vast te stellen dat o_ NL.IMRO.0400.513BPWAHFASE412017-VST1_Ondergrond GBKN de voor dit 

bestemmingsplan gebruikte ondergrond is; 

7. Geen exploitatieplan vast te stellen, aangezien het kostenverhaal binnen het plan niet noodzakelijk is; 

8. dat het bijbehorend raadsvoorstel en nota van beantwoording integraal onderdeel uitmaken van het 

besluit. 

 

Publiekssamenvatting 
In het oosten van Julianadorp tussen het oude dorp en de Zuiderhaaks ligt de wijk Willem-Alexander Hof. Deze 
wijk is nog in ontwikkeling. Het huidige planologisch-juridisch kader wordt gevorm door het bestemmingsplan 
‘Julianadorp Oost 2011’. In dat bestemmingsplan zijn zestal uitwerkingsgebieden opgenomen voor gronden die 
na het vaststellen van het bestemmingsplan nader ingevuld worden.  
 
Het bestemmingsplan Willem Alexanderhof, uitbreiding fase 4.1 voorziet in het ontwikkelen van de noordoost 
zijde van Willem-Alexanderhof en geeft invulling aan een tweetal van de eerder genoemde 
uitwerkingsgebieden. 

 

Voor het opstellen van het bestemmingsplan is als basis het bestaande ruimtelijke beleid op rijks-, provinciaal 

en gemeentelijke niveau gebruikt, met name de bouwmogelijkheden die zijn opgenomen in het thans geldende 

bestemmingsplan ‘Julianadorp Oost 2011’. Daarnaast zijn de milieuaspecten, het natuurwaardenonderzoek, de 

ontwikkelingsvisie en de juridische planopzet in de toelichting opgenomen. Voor de verschillende 

bestemmingen in het plangebied zijn regels opgesteld. 
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Het ontwerp bestemmingsplan heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. Gedurende de periode van ter 

inzagelegging is tevens een voorlichtingsavond gehouden over het plangebied. Dit alles heeft geresulteerd in 

het indienen van maar één zienswijze. Deze zienswijze is van commentaar voorzien in de Nota van 

Beantwoording ontwerp bestemmingsplan Willem Alexanderhof, uitbreiding fase 4.1 2017. Hierin wordt ook 

geadviseerd hoe om te gaan met de ingediende zienswijzen.  

Daarnaast worden in de Nota van beantwoording tevens ambtshalve voorstellen gedaan tot wijzigingen naar 

aanleiding van geconstateerde omissies.  

 

De raad wordt voorgesteld de nota van beantwoording vast te stellen. De daarin opgenomen voorstellen over te 

nemen en vervolgens het bestemmingsplan Willem Alexanderhof, uitbreiding fase 4.1 2017 gewijzigd vast te 

stellen.  

 

 

Inleiding 
In het oosten van Julianadorp tussen het oude dorp en de Zuiderhaaks ligt de wijk Willem-Alexander Hof. Deze 
wijk is nog in ontwikkeling. Het huidige planologisch-juridisch kader wordt gevorm door het bestemmingsplan 
‘Julianadorp Oost 2011’. In dat bestemmingsplan zijn zestal uitwerkingsgebieden opgenomen voor gronden die 
na het vaststellen van het bestemmingsplan nader ingevuld worden.  
 
Het bestemmingsplan Willem Alexanderhof, uitbreiding fase 4.1 voorziet in het ontwikkelen van de noordoost 
zijde van Willem-Alexanderhof. 
 
Op 5 mei jl. hebben wij het college van burgemeester en wethouders aangegeven dat aangevangen wordt met 
de ontwikkeling van fase 4.1. die ligt in twee van de eerder aangegeven uitwerkingsgebieden. Tussen deze 
beide gebieden ligt een toenmalig geprojecteerde watergang, die in het bestemmingsplan ‘Julianadorp Oost 
2011’ hard is bestemd.  
 
Door gewijzigde stedenbouwkundige inzichten is het echter niet meer gewenst de watergang op de 
voorgenomen plek aan te leggen. Hierdoor is het ook niet meer mogelijk om gebruik te maken van de 
uitwerkingsmogelijkheid uit het moederplan maar moet er een nieuw bestemmingsplan opgesteld worden. 
 

Het voorliggende bestemmingsplan voorziet in het planologisch-juridisch kader voor de ontwikkeling van 

maximaal 62 grondgebonden woningen in de twee uitwerkingsgebieden aan de noordzijde van Willem-

Alexander Hof. 

 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 
Het beoogde maatschappelijk resultaat is een actueel bestemmingsplan te laten vaststellen welke het mogelijk 
maakt maximaal 62 woningen te realiseren als uitvoering van de uitwerkingsgebieden in het hiervoor geldende 
bestemmingsplan Julianadorp Oost 2011. Hiermee wordt een verdere invulling mogelijk gemaakt van de wijk 
Willem Alexanderhof. 
 

 

Kader 

Het wettelijk kader wordt gevormd door de Wet ruimtelijke ordening die stelt dat alle bestemmingsplannen 

jonger dienen te zijn dan 10 jaar, en elektronisch ontsloten dienen te worden.  

 

Daarnaast worden in het Besluit ruimtelijke ordening procedurele regels gegeven aangaande het opstellen van 

een bestemmingsplan. Deze regels geven de verplichting aan overleg te voeren met belanghebbende andere 

overheden en het hoogheemraadschap en verslag te leggen over een eventueel te voeren inspraakprocedure. 

Dit verslag is opgenomen in hoofdstuk 7 van de toelichting.  

 

Binnen het plangebied zijn na gewijzigde vaststelling de volgende gemeentelijke (beleids)notities verwerkt: 

- Bestaande bestemmingsplannen; 

- Verleende vrijstellingen, ontheffingen en afwijkingen van die bestemmingsplannen; 

- Verleende milieuvergunningen; 

- Strategische visie Den Helder 2020; 

- Waterplan Den Helder Waterbreed; 

- Beleidsnotitie Cultuurhistorie; 

De beleidsnotities en de inhoud zijn weergegeven in hoofdstuk 3 van de toelichting. 
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Argumenten 

 

Vaststellen bestemmingsplan Willem Alexanderhof, uitbreiding fase 4.1 2017 

Het nu geldende bestemmingsplan (Julianadorp Oost 2011) dateert uit 2012. In dat plan is de locatie voor 

Willem Alexanderhof fase 4.1 bestemd als ‘Woongebied – uit te werken’ en als ‘Water’. De bestemming 
‘Woongebied – uit te werken’ is van toepassing op 2 gebieden namelijk de uitwerkingsgebieden 2 en 3.  
In het bestemmingsplan Julianadorp Oost 2011 is gekozen voor uit te werken gebieden, omdat op het 

moment van vaststellen van dat bestemmingsplan de precieze invulling nog niet bekend was. 

 

De twee uitwerkingsgebieden worden gescheiden door de bestemming ‘Water’. Door een inmiddels 

veranderde stedenbouwkundige visie welke is voorgekomen uit een combinatie van wensen van de HBK, 

gesprekken met omwonenden en nieuwe inzichten naar aanleiding van kennis opgedaan in WAH fase 1 is 

het thans wenselijk om het gebied als één geheel te ontwikkelen, waarbij geen scheiding is van de twee 

gebieden door water. Binnen de bestemming ‘Water’ is het echter niet mogelijk om woningbouw mogelijk te 

maken. Om toch aaneengesloten woningbouw mogelijk te maken, is het noodzakelijk een nieuw 

bestemmingsplan op te stellen en kan er geen gebruik worden gemaakt van de uitwerkingsmogelijkheid van 

het vigerende bestemmingsplan. 

 

Een klein deel van uitwerkingsgebied 3 is niet meegenomen in het thans voorliggende bestemmingsplan. De 

woningstichting Den Helder wil een woon-zorggebouw ontwikkelen aan de zuidwest zijde van plangebied. 

Omdat de planning van beide ontwikkelingen verschillen en er risico’s zijn dat de ene ontwikkeling de ander 
vertraagd, worden hiervoor verschillende procedures gevoerd. 

 

Stedenbouwkundig is er aansluiting gezocht bij de bepalingen van het bestemmingsplan ‘Julianadorp Oost 
2011’ en de bepalingen die gelden voor de uitwerkingsgebieden. Zo blijven het woningenaantal, de goot- en 

bouwhoogte gelijk als die mogelijk waren op grond van dat plan.  

 

Ook is ter bescherming van de ten noorden van het plangebied gelegen bedrijven en de daarbij behorende 

activiteiten in het bestemmingsplan een bouwvlak opgenomen waarbinnen de woningen gerealiseerd 

moeten worden. Op deze manier wordt gewaarborgd dat de afstand tussen de woningen en de bedrijven in 

overeenstemming met de daartoe gestelde normen blijft. Hierbij is ook rekening gehouden met de 

mogelijkheden die vergunningsvrij bouwen biedt. 

 

Het bestemmingsplan voorziet daarbij in een actuele regeling voor het plangebied waarin verder alle 

relevante gemeentelijke-, provinciale en rijks ruimtelijke beleidsstukken zijn meegenomen. 

   

Zienswijzen 

In de Nota van beantwoording ontwerp bestemmingsplan Willem Alexanderhof, uitbreiding fase 4.1 2017 

worden voorstellen gedaan ten aanzien van de beantwoording van de ingediende zienswijze en hoe (daar 

waar nodig) de zienswijzen verwerkt kunnen worden in het bestemmingsplan.  

 

De ingediende zienswijze is afkomstig van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en heeft in 

het bijzonder betrekking op het niet opnemen van de overeengekomen waterloop in het ontwerp 

bestemmingsplan. Daarnaast worden nog opmerkingen gemaakt op de inhoud van de waterparagraaf in de 

toelichting. 

Omdat inmiddels duidelijk is waar het water wordt gerealiseerd wordt ook voorgesteld dit water positief in het 

bestemmingsplan te bestemmen. Ook met omwonenden is over de ligging en afmetingen van het water 

gecommuniceerd en het heeft hun instemming.  

 

Ambtshalve wijzigingen  

In de Nota van beantwoording worden ook ambtshalve wijzigingsvoorstellen gedaan. Deze 

wijzigingsvoorstellen hebben betrekking op het feit dat het snelheidsregime van de wegen binnen het 

plangebied gedurende de ontwerpfase van het bestemmingsplan is veranderd van 50 km/uur naar 30km/uur. 

In verband met deze verandering is het noodzakelijk het akoestisch onderzoek met de daarin opgenomen 

conclusies aan te passen. Een van deze aanpassingen is het feit dat het college van burgemeester en 

wethouders nu geen hogere waardenbesluit behoeven te nemen voorafgaande aan het vaststellen van het 

bestemmingsplan. Een ander voordeel is dat de gevels van de te bouwen woningen een lagere 

geluidsisolerende waarde mogen hebben. 

 

Maatschappelijke aspecten 

 

Referendumverordening 

Op grond van de Referendumverordening (artikel 2, lid b) gemeente Den Helder 2012 komt dit raadsvoorstel 

niet in aanmerking voor het houden van een referendum. De reden hiervoor is dat de procedure tot het 

vaststellen van een bestemmingsplan dient plaats te vinden in overeenstemming met de termijnen genoemd in 
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artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. Wat uitvoering betreft van wetgeving van hogere bestuursorganen 

waaromtrent de raad geen beleidsvrijheid heeft. 

 

Inspraak 
Tijdens de inloopavond op 1 juni 2017, waarbij alle bewoners en ondernemers rondom het plangebied waren 
uitgenodigd, is informatie gegeven over de plannen en uitwerking van Willem Alexander hof fase 4.1. 
Gedurende de avond zijn de aanwezigen erop gewezen dat het ontwerp bestemmingsplan na instemming van 
het college ter inzage zal worden gelegd en dat zij gedurende de formele inspraakprocedure hun zienswijzen 
kunnen indienen op het ontwerpplan. 

 

Het bestemmingsplan heeft als ontwerp ter visie gelegen, en is gedurende deze periode ook als afronding van 

het vooroverleg aan andere overheden toegestuurd. Met uitzondering van het Hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier (die een zienswijze heeft ingediend) hebben alle partijen aangegeven te kunnen instemmen 

met het nu voorliggende plan. 

 

Op het ontwerp bestemmingsplan hebben wij binnen de daartoe gesteld termijn één instantie zienswijzen 

ontvangen. 

Deze zijn van commentaar voorzien in de nota van beantwoording ontwerp bestemmingsplan Willem 

Alexanderhof, uitbreiding fase 4.1 2017 welk onderdeel uitmaakt van het bijbehorende raadsvoorstel. 

 

Duurzaamheid 

Hoewel duurzaamheid niet direct geregeld kan worden in een bestemmingsplan is in paragraaf 3.11 van de 

toelichting hieraan aandacht besteed. 

 

Financiële consequenties 

Het bestemmingsplan voorziet niet in ontwikkeling waarvoor een exploitatieplan benodigd is.  

De gemeente is eigenaar van de grond. De kosten van de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling zullen worden 

gedekt door de gronduitgifte. Voor het bouwplan zijn anterieure overeenkomsten gesloten waardoor het 

kostenverhaal is verzekerd. Hiermee is het plan financieel uitvoerbaar. 

  

Communicatie 

Het vastgestelde bestemmingsplan wordt via de Staatscourant, de gemeentelijke voorlichtingspagina en de 

gemeentelijke website aan een ieder bekend gemaakt. Het vastgestelde bestemmingsplan is daarna 

elektronisch raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. 

 

Realisatie 

Na de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad wordt dit kenbaar gemaakt aan 

Gedeputeerde Staten van Noord Holland, en aan de betrokken Ministers. Gedurende een termijn van 6 weken 

kunnen zij besluiten tot het uitvaardigen van een aanwijzing indien de wijzigingen in strijd zijn met het 

provinciaal- en/of rijksbeleid. 

Na deze termijn wordt het besluit bekend gemaakt via de Staatscourant, de gemeentelijke voorlichtingspagina 

in Den Helder op Zondag en onze website. Vervolgens worden de stukken gedurende 6 weken ter inzage 

gelegd. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden in beroep tegen het bestemmingsplan bij de Raad van 

State. Tevens kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd, ter voorkoming dat het bestemmingsplan 

in werking treedt na afloop van de beroepstermijn.  

 

 

 

 

Den Helder, 5 september 2017. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 
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Koen Schuiling  
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Robert Reus  
  

 


