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¥ 

Nota van beantwoording ontwerp bestemmingsplan Stadshart West 2016  

 

  

 

 

 

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

ontvangen zijn. 

 

 

1. Algemeen 
 

Het ontwerpbestemmingsplan Stadshart West 2016 heeft vanaf 4 juli 2016 tot en met  

15 augustus 2016 ter visie gelegen. Gedurende deze termijn zijn door 3 personen/instanties 

zienswijze(n) ingediend.  

 

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. 
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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 de datum van registeren aangehouden.  

 

 

 

1. Indiener 1 (AI16.03797, 26 juli 2016). 

 

Liander 

Locatiecode 2WA8120 

Postbus 50 

6920 AB  Duiven 

 

 
Procedureel: 

De zienswijzen is beide bij ons ingeboekt op 26 juli 2016.  
 
De zienswijzen zijn binnen de daartoe bestemde termijn ingediend, zijn gemotiveerd en geadviseerd 
wordt deze ontvankelijk te verklaren. 

 

 

Inhoudelijk  

 

Indiener 1 geeft aan dat: 

 
Het gasdrukmeet- en regelstation aan de Huisduinerweg te Den Helder in het plangebied is 
een type B inrichting in de zin van de Wet milieubeer. Op dit station zijn de regels uit de Wet 
milieubeheer en het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (hierna: 
Activiteitenbesluit) van toepassing.  
 
In het ontwerp zijn aan de gronden waarop het gasdrukmeet- en regelstation is gevestigd o.a. 
de (dubbel)bestemmingen "Maatschappelijk" toegekend. Binnen de bovengenoemde 
bestemming is de functie nutsvoorzieningen toegestaan.  

 
Gelet op de ruimtelijke uitstraling van het bovengenoemde station, zie de veiligheidsafstanden 
in artikel 3.12 lid 6 van het Activiteitenbesluit die gelden voor een kaststation, willen wij u 
vragen het gasdrukmeet- en regelstation binnen de bovengenoemde bestemmingen te 
koppelen aan de functieaanduiding 'nutsvoorziening' op de verbeelding en de daarbij 
behorende veiligheidscontour (Activiteitenbesluit - zone). Door deze wijze van bestemmen is 
de aanwezigheid van een gasdrukmeet- en regelstation voor derden zichtbaar en wordt beter 
geborgd dat de veiligheidsafstanden ten opzichte van respectievelijk kwetsbare objecten en 
beperkt kwetsbare objecten nu en in de toekomst in acht worden genomen.  
 
 

 
Reactie: 

Zoals Liander aangeeft is er binnen het plangebied een gasdrukmeet- en regelstations van het type B 
inrichtingen aanwezig. Het betreft een open opstelling/vrijstaand gebouw. 
 
Op grond van het activiteitenbesluit tabel 3.12 geldt voor dit station  een veiligheidsafstand van 10 
meter waarbij rekening dient te worden genomen tot een beperkt kwetsbaar object en een afstand van 
4 meter tot een kwetsbaar object. 
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De dichtstbijzijnde gevoelige bestemming is gelegen op 10,69 meter van het gasdrukmeet- en 
regelstation. 
 

 
 
Het station heeft al de bestemming Maatschappelijk. 
 

 
 
Het station gelegen  ter hoogte van de Nieuweweg 2 heeft geen aanduiding dat het hier om een 
nutsvoorziening gaat. 
 
Voorgesteld wordt daarom om het Gasdrukmeet- en regelstation ter hoogte van de Nieuweweg te 
voorzien van een functieaanduiding ‘nutsvoorziening’ overeenkomstig het verzoek van Liander. 
 
Daarnaast wordt voorgesteld de veiligheidszones tot kwetsbare objecten op de verbeelding op te 
nemen met een gebiedsaanduiding ‘Veiligheidszone – leiding meet en regelstation” en de regels aan 
te vullen met deze gebiedsaanduiding overeenkomstig bijlage 1. 
 
Toevoegen begrip kwetsbaar object aan de regels overeenkomstig het gestelde in de Besluit externe 
veiligheid inrichtingen 
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Advies 

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

 

a. Het gasdrukmeet- en regelstation op de verbeelding te voorzien van een functieaanduiding 

‘nutsvoorziening’; 

b. Het op de verbeelding opnemen van een gebiedsaanduiding “Veiligheidszone –leiding meet- 

en regelstation” overeenkomstig de in de reactie aangegeven afstanden voor kwetsbare 

objecten; 

c. de regels te voorzien van een bij de gebiedsaanduiding ‘Veiligheidszone –leidingen meet-en 

regelstation’ behorende regelgeving overeenkomstig bijlage 1; 

d. Artikel 1 te voorzien van aanvullende begripsomschrijvingen voor de begrippen Kwetsbaar 

object overeenkomstig de begripsomschrijving in het Besluit externe veiligheid inrichtingen. 

 

 
Daarnaast wordt voorgesteld het bouwwerk gelegen op 10,69 meter van het gasdrukmeet- en 
regelstation middels een bouwvlak ter grote van het gebouw op de luchtfoto op de verbeelding op te 
nemen en te voorzien van een maximale hoogteaanduiding van 3 meter. 
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2. Indiener 2 (AI16.03883, 29 juli 2016). 

 

Dhr. F. Slopsma 

Nieuweweg 26A  

1784 PJ  Den Helder 

  

 
Procedureel: 

De zienswijzen is bij ons ingeboekt op 29 juli 2016.  
De zienswijzen zijn binnen de daartoe bestemde termijn ingediend, zijn gemotiveerd en geadviseerd 
wordt deze ontvankelijk te verklaren. 

 

 

Inhoudelijk  
 

Gevraagd wordt de bestemming ter plekke van de Hector Treubstraat 71-73  te handhaven zoals deze 
is toegekend en opgenomen in het bestemmingsplan Bloemen en Geleerdenbuurt 2008 met 
uitzondering van het vervallen van SBI code 343 (milieucategorie 3.2) op de bedrijvenlijst.  

 

 

Reactie: 

Gezien het huidige voorgesteld tegemoet te komen aan de zienswijzen door in de 
regels art 17.1, sub d te veranderen in;  
 

d.   ter plekke van het aanduidingsvlak met de functieaanduiding ‘garage’: 
1.  Garages, autoboxen en opslag alsmede; 
2.  op de percelen Hector Treubstraat 59 en 71-73 bedrijven welke zijn genoemd in 

bijlage E alsmede restauratie van klassieke voertuigen toegestaan; 
 
Waarbij de bedrijvenlijst uit het bestemmingsplan Bloemen en Geleerdenbuurt wordt overgenomen 
met uitzondering van de  milieucategorie met SBI-code 343. En deze als Bijlage E bij de regels te 
voegen. 
 
  

Advies 

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

 
door in de regels art 17.1, sub d te veranderen in;  
 

d.   ter plekke van het aanduidingsvlak met de functieaanduiding ‘garage’: 
1. Garages, autoboxen en opslag alsmede; 
2. op de percelen Hector Treubstraat 59 en 71-73 bedrijven welke zijn genoemd in 

bijlage E alsmede restauratie van klassieke voertuigen toegestaan; 
 
Waarbij de bedrijvenlijst uit het bestemmingsplan Bloemen en Geleerdenbuurt wordt overgenomen 
met uitzondering van de  milieucategorie met SBI-code 343. En deze als Bijlage E bij de regels te 
voegen. 

             

 
 
 
  
  



 
NL.IMRO.0400.211BPSHWEST2016 – Nota van beantwoording                September 2016 10 van 26   10 van 26 

 
  



 
NL.IMRO.0400.211BPSHWEST2016 – Nota van beantwoording                September 2016 11 van 26   11 van 26 

3. Indiener 3 (AI16.06142, ingeboekt 10 augustus 2016). 

  

Botanische Tuin Oranjerie “De Groene Parel” 

Postbus 123 

1780 AC  Den Helder 

 

 

 
Procedureel: 

De zienswijzen is bij ons ingeboekt op 28 juli 2016.  
De zienswijzen zijn binnen de daartoe bestemde termijn ingediend, zijn gemotiveerd en geadviseerd 
wordt deze ontvankelijk te verklaren. 

 

 

Inhoudelijk  

 
Ten behoeve van het in de toekomst realiseren van bouwplannen van de Oranjerie Den Helder wordt 
namens de opdrachtgever gevraagde het bestemmingsplan op een 3-tal punten aan te passen: 
 
1.  verzoek rechttrekken grens bouwvlak (groene lijn), dit i.v.m. de voorziene plaatsing aan de rand, 

van fietsenstalling, pottenhok, bergingen e.d. (lage dienstgebouwen); 
 

 
2.  de cactuskas gaat gerenoveerd worden. Nu ligt de bouwgrens vlak op de gevel. Het is 

waarschijnlijk dat bij renovatie/vernieuwing van de kas deze iets verbreedt. De Oranjerie zou de 
bouwgrens graag3m. uit de huidige zijgevel van de cactuskas leggen om binnen de contour te 
blijven. 

 
 
3. bouwvlak Japans tuinhuis. Wij komen op een bebouwingspercentage van ca. 40% uit, het 

tuinhuis heeft namelijk een ruim dakoverstek en inclusief dat overstek is het bebouwd oppervlak 
van het tuinhuis ca. 83 m2. Afgezet tegen onze inschatting van het bouwvlak (210 m2) komen we 
op een minimum bebouwingspercentage van 40%. 
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Reactie: 

Alle aanpassingen betreven ondergeschikte aanpassingen van de grenzen van het bouwvlak en 
afmetingen. Er bestaat dan ook geen belemmeringen om niet tegemoet te willen komen aan de 
wensen van de Oranjerie Den Helder.  
Wel dient ten aanzien van punt 1 de maximale bouwhoogte gelimiteerd te worden aan de beoogede 
doelstelling. Voorgesteld wordt dan ook om hier een maximale bouwhoogte van 4 meter op te nemen. 
 
 
 
  

Advies 

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

 

a. Op de verbeelding de gevraagde  3 wijzigingen over te nemen met ter plekke van door de 

aanvrager aangegeven punt 1 een aanduiding met een maximale bouwhoogte van 4 meter. 
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3. Ambtshalve wijzigingen 

 
Toelichting 
 

Gedurende de proceduretijd van het bestemmingsplan zijn een aantal beleidsstukken in de 
tussentijd aangepast en geactualiseerd. Gezien het feit dat het beleid welke geld ten tijde van 
het vaststellen van het bestemmingsplan actueel dient te zijn is het noodzakelijk de toelichting 
op deze punten aan te actualiseren. 
 
Zo diende de toelichting ambtshalve aangepast te worden ten aanzien van de onderwerpen: 
Nationaal waterplan 2016-2021    paragraaf 2.2.2; 
Natuurbeschermingswet    paragraaf 2.2.4; 
Regionale woningbouwopgave   paragraaf 2.4.1; 
Woonvisie Den Helder 2016-2020   paragraaf 2.5.3;  
Waterprogramma 2016-2021 en keur 2016  paragraaf 2.5.5; 
Kadernota Cultuur    paragraaf 2.5.9; 
Handhaving     paragraaf 5.5 
 
Door de aanpassingen wordt veranderd de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan niet. 
Ook hebben deze niet geleid tot veranderingen binnen het plangebied. 
 
De stukken zijn reeds opgenomen in de ter vaststelling aangeboden toelichting, omdat op 
deze wijze een eenduidige en integraal overzicht wordt gegeven omtrent de actuele  
beleidsstukken welke van toepassing zijn op het plangebied. 
 
Omdat de aanpassingen een weergave zijn van vastgesteld nieuw beleid en omdat de 
toelichting geen onderdeel uitmaakt van het juridische bestemmingsplan zijn de aanpassingen 
niet voor beroep vatbaar. 
 

 
Regels 
 

Gedurende de procedure van het bestemmingsplan is nader gekeken naar de bestaande 
rechten die bepaalde gebouwen en bouwwerken hebben binnen het plangebied.  
Dit kan leden tot het voorstel om ambtshalve het plan aan te passen. 
 
Parkeren 
Jurisprudentie van de Raad van State (201410585/1/R6) afgelopen jaar geeft gemeente de 
mogelijkheid om in een bestemmingsplan te verwijzen naar een parkeernota met 
parkeernormen. Voordeel hiervan is dat deze parkeernota gedurende de looptijd van een 
bestemmingsplan indien wenselijk en/of noodzakelijk is aangepast kan worden. Op deze wijze 
wordt bereikt dat bij de toetsing van het bestemmingsplan getoetst wordt aan actuele 
parkeernormen, hetgeen de dynamiek van het bestemmingsplan verhoogd. 
Omdat de nieuwe Nota parkeernormen Den Helder nog niet is vastgesteld op het moment van 
vaststelling van het bestemmingsplan Stadshart West wordt voorzien in een 
overgangsregeling door in de tussentijd te verwijzen naar de normen zoals opgenomen in 
Bijlage B. 
 
De wijzigingsvoorstellen in:  

 lid a. betreffen het aanpassen van de bouwregels aan bovenstaande; 

 lid b. betreffen het aanpassen van de gebruiksregels aan bovenstaande; 

 lid c. betreft het aanpassen van de binnenplanse afwijking van de gebruiksbepaling 
binnen de bestemming wonen.  

 
a. De tekst in de artikelen 3.2.1, lid b,  4.2.1, lid e, 5.2.1, lid e, 6.2.1, lid e, 7.2.1, lid d, 

9.2.1, lid e, 10.2.1, lid c, 11.2.1, lid f, 13.2.1, lid e en 19,2.2, lid h welke verwijzen naar de 
parkeernormen in Bijlage B  te vervangen door  “een gebouw mag uitsluitend worden 
gebouwd indien voldaan wordt aan de parkeernormen zoals deze zijn opgenomen in de 
Nota Parkeernormen Den Helder. Tot het moment van in werking treden van deze nota 
zijn de normen zoals deze in Bijlage B zijn opgenomen van toepassing”. 
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b. De tekst in de artikelen 3.4, lid e,  4.4, lid d, 5.4, lid d, 6.5, lid c, 10.3, lid a, en  19.3.3 te 

vervangen door: 

“Het gebruik van gronden en gebouwen strijdig met de parkeernormen, zoals die zijn 
opgenomen in de Nota parkeernormen Den Helder, of tot het moment van 
inwerkingtreding van deze nota  de normen zoals opgenomen in bijlage B,  
uitgezonderd het gebruik : 

1. welke aanwezig was ten tijde van de tervisielegging van het ontwerp 
bestemmingsplan met inachtneming dat dit gebruik niet in strijd was met het 
voorheen geldende bestemmingsplan daaronder begrepen de 
overgangsbepalingen van dat plan.” 

en de artikelen 7.4 en 9.4 aan te vullen met een lid c met de bovenstaande tekst: 

c. Artikel 19.4 vervangen tekst “Bijlage B” door “de Nota parkeernormen Den Helder. Tot het 

moment van in werking treden van deze nota zijn de normen zoals deze in Bijlage B zijn 

opgenomen van toepassing”. 

 

Overige wijzigingen 

d. Artikel 1, lid 19 definitie bebouwingsgebied vervangen tekst “onder het oorspronkelijk 
hoofdgebouw” door “binnen het bouwvlak”. 
Tevens bijlage D aanpassen en de definitie bebouwingsgebied daarin verwijderen. 

 
Door deze aanpassing wordt het eenvoudiger aan de hand van de verbeelding een 
bouwplan te toetsen. Er behoeft dan niet voor ieder bouwplan dossier onderzoek plaats 
te vinden. Het begrip zoals in de bijlage is omschreven komt hiermee niet overeen, 
daarom wordt voorgesteld deze te verwijderen uit de bijlage. 
 

e. Artikel 19.2.3, lid d de tekst voor sub 1 veranderen in: “aan- en uitbouwen en bijgebouwen  

voor zover gelegen op een afstand van tot en met 4 meter van de oorspronkelijke hoofdgebouw, 

mogen niet hoger zijn dan:”; 

 

f. Artikel 19.2.3, lid e de tekst voor sub 1 veranderen in: “aan- en uitbouwen en bijgebouwen  

voor zover gelegen op een afstand vanaf 4 meter van de oorspronkelijke hoofdgebouw, dienen te 

voldoen aan de volgende hoogte eisen: 

 
        e. en f. zijn tekstuele aanpassing die de leesbaarheid vergroot 

 
g. Artikel 19.3.1 aanvullen met lid c. met de tekst: 

Dakterrassen zijn alleen toegestaan bovenop de eerste bouwlaag en niet gelegen op een 

afstand van meer dan 4 meter gerekend achter de achtergevel ter plekke van de 2
e
 

bouwlaag van de bijbehorende woning; 

 

Deze aanpassing maakt het mogelijk dakterassen op de verdieping te realiseren direct 

aan de woning. 

 
h.    De regels doorlopend te vernummeren daar waar nodig; 
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4. Samengevat. 
 
Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen en de ambtelijke wijzigingen wordt voorgesteld:  

a. De zienswijzen van indieners 1,2 en 3 ontvankelijk te verklaren en te volgen; 

 

b. 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. de volgende paragrafen van de toelichting te actualiseren aan de huidige stand van 
zaken:  

Nationaal waterplan 2016-2021    paragraaf 2.2.2; 
Natuurbeschermingswet     paragraaf 2.2.4; 
Regionale woningbouwopgave   paragraaf 2.4.1; 
Woonvisie Den Helder 2016-2020    paragraaf 2.5.3;  
Waterprogramma 2016-2021 en keur 2016  paragraaf 2.5.5; 
Kadernota Cultuur     paragraaf 2.5.9; 
Handhaving     paragraaf 5.5 

 

Regels 

1. Artikel 1 te voorzien van aanvullende begripsomschrijvingen voor de begrippen 

Kwetsbaar object overeenkomstig de begripsomschrijving in het Besluit externe 

veiligheid inrichtingen. 
2. Artikel 1, lid 19 definitie bebouwingsgebied vervangen tekst “onder het oorspronkelijk 

hoofdgebouw” door “binnen het bouwvlak”. 
Tevens bijlage D aanpassen en de definitie bebouwingsgebied daarin verwijderen. 

3. De tekst in de artikelen 3.2.1, lid b,  4.2.1, lid e, 5.2.1, lid e, 6.2.1, lid e, 7.2.1, lid d, 
9.2.1, lid e, 10.2.1, lid c, 11.2.1, lid f, 13.2.1, lid e en 19,2.2, lid h welke verwijzen 
naar de parkeernormen in Bijlage B  te vervangen door  “een gebouw mag 
uitsluitend worden gebouwd indien voldaan wordt aan de parkeernormen zoals deze 
zijn opgenomen in de Nota Parkeernormen Den Helder. Tot het moment van in 
werking treden van deze nota zijn de normen zoals deze in Bijlage B zijn 
opgenomen van toepassing”. 

4. De tekst in de artikelen 3.4, lid e,  4.4, lid d, 5.4, lid d, 6.5, lid c, 10.3, lid a, en  19.3.3 
te vervangen door: 

“Het gebruik van gronden en gebouwen strijdig met de parkeernormen, zoals die zijn 
opgenomen in de Nota parkeernormen Den Helder, of tot het moment van 
inwerkingtreding van deze nota  de normen zoals opgenomen in bijlage B,  
uitgezonderd het gebruik : 

1. welke aanwezig was ten tijde van de tervisielegging van het ontwerp 
bestemmingsplan met inachtneming dat dit gebruik niet in strijd was met 
het voorheen geldende bestemmingsplan daaronder begrepen de 
overgangsbepalingen van dat plan.” 

en de artikelen 7.4 en 9.4 aan te vullen met een lid c met de bovenstaande tekst. 

5. artikel 17.1, sub d te veranderen in: 

  
d.  ter plekke van het aanduidingsvlak met de functieaanduiding ‘garage’: 

1. Garages, autoboxen en opslag alsmede; 
2. op de percelen Hector Treubstraat 59 en 71-73 bedrijven welke zijn 

genoemd in bijlage E alsmede restauratie van klassieke voertuigen 
toegestaan; 

 
6. Artikel 19.2.3, lid d de tekst voor sub 1 veranderen in: “aan- en uitbouwen en 

bijgebouwen  voor zover gelegen op een afstand van tot en met 4 meter van de 
oorspronkelijke hoofdgebouw, mogen niet hoger zijn dan:”; 

7. Artikel 19.2.3, lid e de tekst voor sub 1 veranderen in: “aan- en uitbouwen en 
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bijgebouwen  voor zover gelegen op een afstand vanaf 4 meter van de 
oorspronkelijke hoofdgebouw, dienen te voldoen aan de volgende hoogte eisen:” 

8. Artikel 19.2.3, lid g de tekst na Verkeer-Verblijf aan te vullen met: “welke niet 
gelegen is in het verlengde van de zijgevels achter de oorspronkelijke woning”;  

9. Artikel 19.3.1 aanvullen met lid c. met de tekst: 
“Dakterrassen zijn alleen toegestaan bovenop de eerste bouwlaag en niet gelegen 
op een afstand van meer dan 4 meter gerekend achter de achtergevel ter plekke van 
de 2

e
 bouwlaag van de bijbehorende woning;” 

10. In artikel 19.4 de tekst “Bijlage B” vervangen door “de Nota parkeernormen Den 
Helder. Tot het moment van in werking treden van deze nota zijn de normen zoals 
deze in Bijlage B zijn opgenomen van toepassing”. 

11. de regels te voorzien van een bij de gebiedsaanduiding ‘Veiligheidszone –leidingen 
meet-en regelstation’ behorende regelgeving overeenkomstig bijlage 1; 

12. de bedrijvenlijst uit het vorige bestemmingsplan Bloemen en Geleerdenbuurt 2008 t 
over te nemen met uitzondering van de  milieucategorie met SBI-code 343. En deze 
als Bijlage E bij de regels te voegen. 

13.  Die regels te vernummeren die als gevolg van de aanpassingen niet meer 
doorlopen. 

  
Verbeelding 

1. Het gasdrukmeet- en regelstation aan de Huisduinerweg naast het Gemini 

ziekenhuis op de verbeelding te voorzien van een functieaanduiding 

‘nutsvoorziening’; 
2. Het rondom het in punt 1 aangegeven gasdrukmeet- en regelstation opnemen van 

een gebiedsaanduiding “Veiligheidszone –leiding meet- en regelstation” 

overeenkomstig de in de reactie aangegeven afstanden voor kwetsbare objecten; 
3. het bouwwerk gelegen op 10,69 meter van het gasdrukmeet- en regelstation 

genoemd in punt 1, middels een bouwvlak ter grote van het gebouw op de 
verbeelding op te nemen en te voorzien van een maximale hoogteaanduiding van 3 
meter. 

4. De verbeelding conform bijgevoegd afbeelding ter plekke van de Oranjerie te 

wijzigen  
 

 
 

       

 



 
NL.IMRO.0400.211BPSHWEST2016 – Nota van beantwoording                September 2016 17 van 26   17 van 26 

Bijlagen 
 
 
Bijlage 1         
 
26.3 Veiligheidszone -  leiding meet- en regelstation 
 
26.3.1 Aanduidingsomschrijving 

Ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone – leiding meet- en regelstation ' zijn de gronden, behalve 

voor de daar voorkomende bestemmingen, mede aangewezen voor het weren van kwetsbare en 

beperkt kwetsbare objecten. 

 
26.3.2 Bouwregels 

In afwijking tot het bepaalde in de bouwregels mogen in of op de gronden met de aanduiding 

‘veiligheidszone – leiding meet- en regelstation’ : 

a. geen kwetsbare objecten  worden gebouwd. 

b. Ter plaatse van het gas meet- en regelstation binnen een afstand van 4 meter van het gasmeet- en 

regelstation geen beperkt  kwetsbare objecten  worden gebouwd. 
 

26.3.3  Afwijken van de bouwregels 

 

  het bevoegde gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 26.3.2 voor 

de bouw van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde tot de afmetingen en maten welke 

gegeven zijn binnen de basisbestemming, mits: 

a. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het veilig en doelmatig functioneren van de meet- en 

regelstations; en  

b. vooraf advies is ingewonnen bij de leidingbeheerder. 

26.3.4 Specifieke gebruiksregels 

Tot een gebruik strijdig met deze gebiedsaanduiding als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder c, van de 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt in ieder geval gerekend het gebruik van gronden en 

bouwwerken ten behoeve van : 

a. kwetsbare objecten . 

b. Ter plaatse van het gas meet- en regelstation ter hoogte van de Noordzeestraat 2 binnen een 

afstand van 4 meter van het gasmeet- en regelstation beperkt  kwetsbare objecten; 

c. Ter plaatse van het gas meet- en regelstation ter hoogte van de Nieuweg 2 binnen een afstand van 

2 meter van het gasmeet- en regelstation beperkt  kwetsbare objecten. 

 
26.3.5 Uitzondering  

Het bepaalde in lid 26.3.4. is niet van toepassing op gebruik welke reeds legaal aanwezig was op het 

tijdstip van het van kracht worden van het plan; 
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26.3.6 Regels inzake afwijking van de gebruiksregels 

Er kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van het gebruiksverbod als bepaalde in lid 

26.3.4 indien: 

a. het nieuwe gebruik zal leiden tot een afname van het aantal personen binnen de betreffende 

aanduiding; 

b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het veilig en doelmatig functioneren van de meet- en 

regelstations; en  

c. vooraf advies is ingewonnen bij de leidingbeheerder. 
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Zienswijzen 
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