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Onderwerp:  Vaststellen bestemmingsplan Postkantoor 2017 

 

Gevraagd besluit: 

1. De nota van beantwoording ontwerp bestemmingsplan Postkantoor 2017 vast te stellen; 
2. De door indiener 1 ingediende zienswijzen ontvankelijk te verklaren en te volgen; 
3. De door indiener 3 ingediende zienswijzen ontvankelijk te verklaren maar niet te volgen; 
4. De door indieners 2 en 4 ingediende zienswijzen ontvankelijk te verklaren en gedeeltelijk te volgen 

overeenkomstig het voorstel in de nota van beantwoording; 

5. Op grond van overwegingen welke zijn vastgelegd in de “Nota van beantwoording ontwerp 
Bestemmingsplan Postkantoor 2017” de in hoofdstuk 4 van deze nota voorgestelde wijzigingen aan te 
brengen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan; 

6. Het bestemmingsplan “Postkantoor 2017”, als vervat in de dataset met planidentificatie 
NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-VST1, met de in de nota van beantwoording aangegeven wijzigingen 

ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan langs elektronische weg vast te stellen. 

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

8. Vast te stellen dat o_ NL.IMRO.0400.213BPPostk2017-VST1_Ondergrond GBKN de voor dit 

bestemmingsplan gebruikte ondergrond is; 

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

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

besluit. 

 

 

Publiekssamenvatting 
Het bestemmingsplan ‘Postkantoor 2017’ is opgesteld vanuit de wens om het gebouw van het voormalige 
postkantoor aan de Middenweg 172-174 in Den Helder te behouden. Deze wens komt mede voort uit het 
Coalitieakkoord 2015-2018 waarin de ontwikkeling van het stationsgebied prioriteit krijgt en waarbij de 
herontwikkeling van het voormalige postkantoor specifiek is genoemd. 
 
In het bestemmingsplan ‘Postkantoor 2017’ wordt het voormalige postkantoor conserverend bestemd en 
worden de gebruiksmogelijkheden van het gebouw verruimd om een goede blijvende invulling aan het gebouw 
te kunnen geven. 

 

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om het voormalig postkantoor openbaar te 

verkopen. Een van de voorwaarden is dat de glazen vleugel wordt voorzien in de functie ten behoeve van 

cultuur en ontspanning. Het gebruik als museum valt binnen deze functie omschrijving. De overige invulling van 

het gebouw moet een bijdrage leveren aan de levendigheid van het Stationsplein. Hierbij wordt o.a. de 

mogelijkheid gecreëerd om op de verdieping een aantal nieuwe woningen of ‘startups’ te realiseren. 
 

Ten aanzien van het huidige gebruik kan gesteld worden dat het nieuwe bestemmingsplan in tegenstelling tot 

het thans vigerende bestemmingsplan voorziet in de functie van museum.  
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Los van bovenstaande geldt voor het plangebied momenteel geen actueel bestemmingsplan. Het huidige plan 
dat op het plangebied betrekking heeft stamt uit juli 2003. De Wet ruimtelijke ordening schrijft voor dat de 
gemeente voor haar gehele grondgebied bestemmingsplannen dient vast te stellen en dat deze elke 10 jaar 
herzien dienen te worden. Met het onderhavige plan wordt hieraan voldaan. 

 

Het ontwerp bestemmingsplan heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. Binnen deze periode zijn door 4 

personen/instanties zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen en onze reactie daarop wordt behandeld in de 

“Nota van beantwoording ontwerp bestemmingsplan Postkantoor 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 tussentijds gewijzigd beleid/ ingediende aanvragen en 

geconstateerde omissies. 

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

nemen en vervolgens het bestemmingsplan Postkantoor 2017 gewijzigd vast te stellen.  

 

Inleiding 

Het postkantoor aan de Middenweg in Den Helder is een karakteristiek gebouw op een prominente plek. Het is 

ontworpen in 1964 en gebouwd in 1967 volgens het Wederopbouwplan voor Den Helder zoals na de oorlog 

opgesteld door Wieger Bruin. Het station was eind jaren ’50 naar het zuiden teruggelegd om de oostelijke en 
westelijke delen van Den Helder beter met elkaar te verbinden. Vanuit het station werd de Beatrixstraat als een 

doorbraak naar de Rijkswerf aangelegd om ook deze beter bij de stad te kunnen betrekken. Het verving het 

oude postkantoor bij de Postbrug en deed met zijn omvang en uitstraling recht aan de ambities van de 

wederopbouw in de groeiende marinestad. Het gebouw is ontworpen door Jo Kruger uit Voorburg. Het gebouw 

is door zijn sprekende gevelgeleding en expressief vormgegeven dakrand een voorbeeld van een modern 

gebouw dat in reactie op het in die tijd heersende strenge functionalisme een eigenzinnige uitstraling heeft.  

 

In verschillende rapportages wordt het gebouw omschreven als een zorgvuldig vormgegeven gebouw dat de 

moeite van het behouden waard is. Het gebouw is door de Rijksdienst voor Monumentenzorg opgenomen in 

een preselectie van typerende postkantoren uit de wederopbouwperiode (de Korte, 2005), maar is niet 

benoemd als rijksmonument.  

 

Uitgesproken is het gebouw van het voormalige postkantoor te behouden en er een nieuwe bestemming aan 

gegeven. In het Coalitieakkoord 2015-2018 heeft de ontwikkeling van het stationsgebied prioriteit gekregen, 

waarbij de herontwikkeling van het voormalige postkantoor specifiek genoemd is. 

 

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om het voormalig postkantoor openbaar te 

verkopen. Uw raad is hier met raadsinformatiebrief nr. RI17.0027 over geïnformeerd. Een van de voorwaarden 

aan de verkoop is dat de glazen vleugel wordt voorzien in de functie ten behoeve van cultuur en ontspanning. 

Het gebruik als museum valt binnen deze functie omschrijving. De overige invulling van het gebouw moet een 

bijdrage leveren aan de levendigheid van het Stationsplein, bijvoorbeeld door horeca. Hierbij wordt de 

mogelijkheid gecreëerd om op de verdieping een aantal nieuwe woningen of ‘startups’ te realiseren. 
 

Het voormalige postkantoor bestaat uit vier lagen: een kelder, begane grond, een tweetal tussen verdiepingen 

(1e etage), in het midden van het pand en aan de noordzijde, een tweede etage.” Het heeft een oppervlakte van 

3.581m
2
, waarvan 966m

2
 in de kelder.  

Achter het gebouw staan een bijgebouw van KPN (circa 1.300m
2
) en een monumentale Duitse telefoonbunker 

uit de Tweede Wereldoorlog. 

 

Vanuit de wens om het gebouw van het voormalige postkantoor aan de Middenweg in Den Helder te behouden 

is voorliggend bestemmingsplan opgesteld. 

 

Daarnaast geldt voor het plangebied momenteel geen actueel bestemmingsplan. Het huidige plan dat op het 

plangebied betrekking heeft stamt uit juli 2003. De Wet ruimtelijke ordening schrijft voor dat de gemeente voor 

haar gehele grondgebied bestemmingsplannen dient vast te stellen en dat deze elke 10 jaar herzien dienen te 

worden. Met het onderhavige plan wordt hieraan voldaan. 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 
Het beoogde maatschappelijk resultaat is een actueel bestemmingsplan te laten vaststellen dat voldoet aan de 
huidige wetgeving en dat tot stand is gekomen met afweging van zienswijzen van belanghebbenden en 
betrokken overheidspartners. 

 

Met het bestemmingsplan wordt beoogd het gebouw van het voormalige postkantoor te behouden. Essentieel 

hiervoor is de gebruiksmogelijkheden zodanig ruim te nemen dat met een goede invulling van de het gebouw 

zorg wordt gedragen voor het behoud van het gebouw.  
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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. 

Dit verslag is opgenomen in hoofdstuk 5.1 van de toelichting.  

 

Binnen het plangebied zijn de volgende (beleids)notities verwerkt: 

- Het bestaande bestemmingsplan; 

- Structuurvisie Den Helder 2025 (2012); 

- Waterplan Den Helder; 

- Nota bouwen en parkeren; 

- VNG richtlijn ‘Bedrijven en milieuzonering’ editie 2009; 
De beleidsnotities en de inhoud zijn weergegeven in hoofdstuk 3 van de toelichting. 

 

Argumenten 

Vaststellen bestemmingsplan Postkantoor 2017 

 

De Wet ruimtelijke ordening stelt dat alle bestemmingsplannen jonger dienen te zijn dan 10 jaar. De sanctie 

voor oudere plannen is dat op de gebieden die onder die plannen zijn begrepen geen leges meer mogen 

worden geheven die betrekking hebben op ruimtelijke plannen. Het huidige bestemmingsplan voor het dateert 

uit juli 2003, en dient om die reden vervangen te worden door een nieuw plan. 

 

Het bestemmingsplan voorziet in een actuele regeling voor het plangebied waarin alle relevante gemeentelijke-, 

provinciale en rijks ruimtelijke beleidsstukken zijn meegenomen. 

 

In het bestemmingsplan zijn naast staand beleid de volgende zaken opgenomen: 

 

1. Middenweg 172-174 (voormalig postkantoor) 

 

Het nu geldende bestemmingsplan Geleerdenbuurt Oost 2003 is vastgesteld op 1 juli 2003. In dat plan was 

de locatie bestemd als Maatschappelijke doeleinden, met een aanduiding Kantoor toegestaan.  

 

In de tussentijd is de functie als postkantoor van het pand beëindigd en is het pand in bezit van de 

gemeente.  

 

In het nu voorliggende bestemmingsplan is de functie van museum positief bestemd.  

In het belang van het behoud van het markante gebouw biedt het bestemmingsplan een ruime bestemming 

ten aanzien van het gebruik van het gebouw. Voor de begane grond, vooral voor de zuidelijke vleugel is 

voorzien in een openbare functie. Behalve aan cultuur is ook dienstverlening mogelijk. De bovenverdieping 

mogen ook gebruikt worden ten behoeve van wonen en aan-huis-gebonden beroepen. 

 

Voorwaarde aan het beoogde gebruik is echter wel dat er voldoende parkeergelegenheid aanwezig dient te 

zijn voor de beoogde functies. In de planregels is dan ook een directe relatie aangebracht met de 

gemeentelijke parkeernota, en de eis neergelegd dat hieraan voldaan dient te worden. Hierdoor wordt 

voorkomen dat nieuw gebruik een onaanvaardbare belasting kan geven voor de in de omgevingen 

aanwezige openbare parkeerplaatsen.  

 

Om het huidige gebouw te behouden is er voor gekozen om in de bouwvoorschriften de maatvoering van het 

bestaande gebouw aan te houden. Ook het bouwvlak is hierop geënt. 

 

 

2. KPN-centrale en historische bunker.  

 

Behalve het voormalige postkantoor voorziet het bestemmingsplan ook in het bestemmen van het 

daarachter gelegen KPN-centrale en historische bunker. In het ontwerpbestemmingsplan waren beide 

locaties 

Verwisseld en bij de vaststelling wordt voorgesteld dit te herstellen. Ook wordt bij de vaststelling van het 

bestemmingsplan voorgesteld de maatschappelijke bestemming te veranderen voor de KPN centrale in een 

bedrijfsbestemming omdat deze bestemming rechtens bij een KPN-centrale behoord. 

De KPN-centrale is voorzien van een noodaggregaat met bijbehorende dieselopslag, om deze reden dient 

bij het realiseren van eventuele toekomstige appartementen hiermee rekening te worden gehouden. Om dit 
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te waarborgen wordt voorgesteld de regels aan te vullen, waarbij voorafgaand aan de te realiseren 

appartementen aangetoond moet worden dat de bedrijfsvoering van de KPN-centrale niet wordt belemmerd.  

 

 

3. Detailhandel en horeca 

 

De Detailhandelsfederatie Den Helder heeft met het indienen van een zienswijze zijn zorgen geuit over het 

toestaan van detailhandel en horeca in het te renoveren postkantoor. 

Ten aanzien van detailhandel kan gesteld worden detailhandel specifiek in de regels is uitgesloten, met 

uitzondering van ondergeschikte detailhandel zoals bv een aan een museum verbonden winkel.  

 

Ten aanzien van horeca voorziet het ontwerp bestemmingsplan wel in het hard opnemen van horeca van de 

categorie 1 tot en met 3 over maximaal 50% van de begane grond van de Middelweg 172-174. 

 

Op 1 juli jl. is de wet Besluit ruimtelijke ordening (Bro) gewijzigd in het bijzonder de Ladder duurzame 

verstedelijking. Op grond van deze ladder moet een duidelijke beschrijving plaatsvinden van de behoefte 

aan een ontwikkeling. Omdat voor de Middenweg 172-174 nog geen nieuwe eigenaar bekend is en daardoor 

ook nog geen zicht is op de concrete ontwikkeling kan deze in het onderhavige bestemmingsplan ook geen 

duidelijke beschrijving opgenomen worden. Om deze reden wordt voorgesteld het direct mogelijk maken van 

horeca op grond van de regels uit het plan te verwijderen en alleen ondergeschikte horeca toe te laten. 

Daarnaast wordt voorgesteld om een wijzigingsbevoegdheid in de regels op te nemen die horeca mogelijk 

maakt nadat voldaan wordt aan de bepalingen van de Ladder duurzame verstedelijking. 

 

Ook wordt de horeca categorieën in deze wijzigingsbevoegdheid beperkt tot categorie 2 en 3 in 

overeenstemming met de bestaande beleidsvisies voor de binnenstad. 

 

Het bovenstaand komt ook tegemoet aan de wensen van Koninklijke Horeca Nederland die onderdeel 

uitmaken van de Detailhandlesfederatie. 

 

 

4. Overige zienswijzen en ambtshalve wijzigingen 

 

In de Nota van beantwoording ontwerp bestemmingsplan Postkantoor 2017 worden voorstellen gedaan ten 

aanzien van de beantwoording van de ingediende zienswijzen en hoe de zienswijzen verwerkt kunnen 

worden in het bestemmingsplan.  

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

betrekking om het verwoorde beleid in de toelichting actueel te houden alsook om geconstateerde omissies 

in de regels en op de verbeelding op te lossen.  

 

 

Maatschappelijke aspecten 

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 

artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. Wat uitvoering betreft van wetgeving van hogere bestuursorganen 

waaromtrent de raad geen beleidsvrijheid heeft. 

 

Het bestemmingsplan heeft als ontwerp ter visie gelegen.  

 

Op het ontwerp bestemmingsplan hebben wij binnen de daartoe gesteld termijn van vier personen/instanties 

zienswijzen ontvangen. 

Deze zijn van commentaar voorzien in de nota van beantwoording ontwerp bestemmingsplan Postkantoor 2017 

welk onderdeel uitmaakt van het bijbehorende raadsvoorstel. 

 

Financiële consequenties 

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

 

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. 
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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, 13 juli 2017. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

Robert Reus  
  

 


