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Op 21 maart 2019 hebben wij van u een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor verbouwen 
van het voormalige postkantoor naar bedrijfsruimten en woningen op het perceel Middenweg 170A, 172A t/m I  
en 174A te Den Helder. De aanvraag is bij ons geregistreerd onder nummer W19195 en in het 
Omgevingsloket online (OLO) onder nummer 4098917. 
 
In deze brief informeren wij u over welke beslissing op de aanvraag is genomen. 
 
Verlenen omgevingsvergunning 
Wij hebben besloten de omgevingsvergunning te verlenen. Een exemplaar van de vergunning hebben wij 
bijgevoegd. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden. Wij raden u aan om de vergunning met de 
bijbehorende bijlagen zorgvuldig door te nemen. Dit kan veel misverstanden voorkomen. U moet namelijk de 
aan de vergunning verbonden voorschriften naleven. 
 
Wij maken u er op attent dat u op eigen risico handelt als u gebruik maakt van de verleende vergunning 
voordat deze onherroepelijk is. 
 
Aandachtspunten 
Graag wijzen we u op de volgende aandachtspunten: 
1. Het college van Burgemeester en Wethouders kunnen een omgevingsvergunning intrekken: 

a. indien blijkt, dat de vergunning ten gevolge van een onjuiste of onvolledige opgave is verleend; 
b. indien blijkt dat de houder niet heeft voldaan aan de vergunning verbonden voorwaarde(n); 
c. indien na het onherroepelijk worden van de vergunning gedurende 26 weken geen handelingen 

zijn verricht met gebruikmaking van de vergunning.   
2. Het is verboden een bouwwerk, waarvoor omgevingsvergunning is verleend, in gebruik te geven of te 

nemen indien: 
a. het bouwwerk niet gereed is gemeld bij team Openbare orde en Veiligheid; 
b. er niet overeenkomstig de omgevingsvergunning is gebouwd. 

3. We willen wij u erop wijzen dat op grond van de Wet Natuurbescherming het verstoren van nesten van 
beschermde vogels verboden is. Dit betreft alle in Europa in het wild levende soorten vogels. Tijdens het 
broedseizoen (half maart tot begin juli) kunnen er nieuwe nesten gemaakt worden onder de goot of op het 
dak. Indien er een nest aanwezig is dient u te wachten met verbouwen van de goot of het dak totdat het 
nest is verlaten. Is er een nest aanwezig en heeft u vragen hierover dan kunt u zich wenden tot de 
Vogelwerkgroep Den Helder e.o. 

 
Burgerlijk wetboek 
In het Burgerlijk Wetboek (boek 5, titel 4) staan rechten en plichten van eigenaars van naburige erven 
vermeld. Mogelijk zorgen die rechten en plichten ervoor dat u geen gebruik kunt maken van uw 
omgevingsvergunning. 
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Schade door trilling 
Bij bouw- en sloopwerkzaamheden kan er schade en hinder optreden ten gevolge van trillingen. Dit kan 
bijvoorbeeld veroorzaakt worden door het inheien van betonpalen of het intrillen van damwanden. Om de 
zetting en/of trilling te beperken kan er voor gekozen worden om de bovenste harde grondlaag voor te boren. 
In verband met vermeende schade door trilling aan bestaande bebouwing in de omgeving, adviseren wij u om 
de bovenste zandlaag door te boren.  
 
Waarschuwingen bodemverontreiniging 
Nabij het te bouwen bouwwerk zijn geen verontreinigingen en puin aangetroffen. Daarom vormt de 
bodemkwaliteit geen belemmering voor het in werking treden van de omgevingsvergunning bouwen. 
Wij wijzen u er wel op dat bij de bouw vrijkomende grond en/of puin die u niet op de locatie kwijt kunt, 
aanvullend onderzoek moet worden uitgevoerd conform het Besluit bodemkwaliteit of aan een erkende 
verwerker (bijvoorbeeld Grondbank) moet worden aangeboden. 
 
Betaling leges 
Overeenkomstig de legesverordening bent u voor het in behandeling nemen van uw aanvraag voor een 
omgevingsvergunning leges verschuldigd. Voor de betaling van dit bedrag ontvangt u separaat een nota. 
 
Publicatie  
Het besluit wordt door ons gepubliceerd op de gemeentelijke website www.denhelder.nl en in de krant “Den 
Helder op Zondag”. Belanghebbenden kunnen tegen het besluit bezwaar aantekenen. U kunt daarover meer 
lezen in het besluit. 
 
Melding extra leges verstrekken papieren beschikking en bijbehorende stukken 
De gemeente Den Helder handelt uw ingediende aanvraag omgevingsvergunning digitaal af en verzendt deze 
digitaal naar het door u of uw gemachtigde opgegeven e-mailadres. Indien u alsnog één papieren exemplaar 
van de beschikking en bijbehorende stukken wilt ontvangen wordt hiervoor conform de “Legesverordening 
2019” een extra legesbedrag van € 156,55 in rekening gebracht. Indien u dit papieren exemplaar alsnog 
wenst, verzoek ik u dit via een e-mail aan vergunningen@denhelder.nl aan te geven. 
 
Nadere informatie 
Als u na het lezen van deze brief nog vragen heeft, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de 
onderstaande casemanager. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens burgemeester en wethouders van Den Helder, 
 

 
Jan Jacob Breimer, team Omgeving. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.denhelder.nl/
mailto:vergunningen@denhelder.nl
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Besluit op aanvraag omgevingsvergunning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Burgemeester en Wethouders hebben op 21 maart 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning 
ontvangen van Tuin projectontwikkeling BV, Ambachtsweg 15, 1785AJ Den Helder voor het verbouwen van 
het voormalige postkantoor naar bedrijfsruimten en woningen. 
 
De aanvraag heeft betrekking op het perceel, kadastraal bekend gemeente Den Helder, sectie E, nummer 
9824, plaatselijk bekend Middenweg 172-174. De aanvraag is bij ons geregistreerd onder nummer W19195 en 
in het Omgevingsloket online (OLO) onder nummer 4098917. 

 
Basisregistratie Adressen en Gebouwen 

De nieuwe adressering van de woning is Middenweg 170A, 172A, B, C, D, E, F, G, H en I en 174A te Den 

Helder. 
 
Aanvulling 
In eerste instantie voldeed de aanvraag niet aan de Ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor) gestelde 
voorschriften voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Op 10 mei 
2019 is de aanvrager in de gelegenheid gesteld om binnen 28 dagen aanvullende gegevens aan te leveren. 
Op 29 mei 2019 zijn alle ontbrekende gegevens ontvangen en daarmee voldoet de aanvraag aan de 
Ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor). 
 
Verlengen 
Wij hebben op 10 mei 2019 op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
de beslistermijn verlengd met maximaal 6 weken. De uiterste behandeldatum is hierdoor opgeschoven van 16 
mei 2019 naar 27 juni 2019, exclusief de termijn voor het indienen van aanvullende stukken. 
 
Besluit 
Burgemeester en Wethouders besluiten, gelet op artikel 2.1, lid 1, sub a en c, juncto artikel 2.10 2.12, lid 1, 
sub a onder 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de omgevingsvergunning te verlenen onder 
de bepaling dat de gerelateerde stukken en bijlagen deel uitmaken van de vergunning. 
 
De vergunning betreft de volgende activiteit(en): 

 Artikel 2.1 lid 1 sub a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht : het bouwen van een 

bouwwerk 

 Artikel 2.1 lid 1 sub c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht : het gebruik van gronden of 

bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan, de regels 

gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening of 

voorbereidingsbesluit 
 
Overwegingen 
Aan het besluit liggen de volgende inhoudelijke overwegingen ten grondslag: 
 
Activiteit bouwen van een bouwwerk 
 
Bestemmingsplan 

 Het perceel ligt in het gebied waarvoor het bestemmingsplan “Postkantoor 2017” geldt. 

 Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de enkelbestemming “ Gemengd”, met de 

dubbelbestemming “Waarde – Archeologie” en de gebiedsaanduiding “Wetgevingszone – 

wijzigingsgebied” en de bouwaanduiding “Onderdoorgang”. 

 Het bouwplan omvat het verbouwen van het voormalig postkantoor naar bedrijfsruimten en 9 

woningen. Het bouwplan valt binnen het bouwvlak. De verbouwing bestaat uit het creëren van een 
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extra 4de verdieping, die hoger ligt dan de bij recht toegestane 12 meter en gedeeltelijke 15 meter. 

Namelijk 15,96 meter. Op grond van artikel 3.2.2 onder b is het bouwplan op dit punt in strijd met het 

bestemmingsplan. 

 Een aanvraag omgevingsvergunning die niet voldoet aan het bestemmingsplan op grond van artikel 

2.10 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht tevens moet worden opgevat als een aanvraag 

om omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 sub c Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht.  

 De overweging om af te wijken van het bestemmingsplan vindt u op de volgende pagina. 

 
Bouwbesluit 

 Het bouwwerk voldoet, voor zover beoordeeld en/of van toepassing, aan de eisen vermeld in het 
Bouwbesluit. Indien een nadere beoordeling ingevolge het Bouwbesluit nodig is, wordt daarop in de 
bij deze vergunning gehechte voorwaarde nader ingegaan. 

 
Bouwverordening 

 De aanvraag voldoet, voor zover beoordeeld en/of van toepassing, aan de eisen vermeld in de 

Bouwverordening. Indien een nadere beoordeling ingevolge de Bouwverordening nodig is, wordt 

daarop in de bij deze vergunning gehechte voorwaarde nader ingegaan. 
 
Welstand 

 De aanvraag is volgens de Welstandsnota 2015 gelegen in het gebied waarvoor “3.2, Stadshart” 

geldt. 

 De aanvraag is op 23 mei, 7 juni en 17 juni 2019 voorgelegd aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. 

 Advies CRK van 23 Mei “De aanvraag is ingediend. Hierin is, wat de commissie verheugt, gekozen 

voor de variant met de ontsluiting van de woningen in de dakopbouw. De aanvraag gaat vergezeld 

van vele technische tekeningen; zonder toelichting en uitleg van wat er wel en niet is veranderd kan 

de commissie deze niet goed beoordelen. De commissie nodigt de architect uit om het plan te komen 

toelichten. Met name in de uitvoering van de dakopbouw en de gevels op de begane grond is de 

commissie geïnteresseerd”. 

 Advies CRK van 7 juni “De architect heeft de gemandateerde van de commissie van informatie 

voorzien naar aanleiding van het vorige advies. Veel is duidelijk geworden, maar er blijft een aantal 

zaken over die aandacht verdienen. 

 Er is geen kleur-/materiaalstaat; de schriftelijke toelichting is te summier. Zo worden er geen kleur-

nummers genoemd. De dakopbouw dient een abstract volume te zijn, waarbij de kleur en mate- 

rialisatie van de gevelpanelen en de dakrandafwerking  essentieel zijn; deze worden niet voldoende 

duidelijk uit de geleverde stukken. De abstractie van de dakopbouw wordt aan de kopse zijdes 

verstoord door de plaatsing van een aantal warmtepompen aan de buitenzijde, in het zicht. Deze 

oplossing is niet van de kwaliteit van de andere warmtepompen, die in het volume geplaatst zijn. 

 De omschrijving van het detail waar de vloer de glazen pui raakt overtuigt niet; de commissie vraagt 

naar het getekende detail en de eventuele aanpassing aan de kozijnindeling. 

 De hoofdentrees van de functies op de begane grond zitten in de kopgevels; de getekende 

schuifdeuren zijn niet uitgewerkt; de opmerking dat de schuifdeur aan de binnenzijde schuift is niet in 

overeenstemming met de daar aanwezige kozijnstijlen. De entrees zijn niet afleesbaar in de gevel; de 

aandacht zal met reclame-uitingen moeten worden verzorgd. De commissie vraagt naar een voorstel 

voor de reclame-uitingen van de functies op de begane grond”. 

 Advies CRK van 17 juni 2019 ”De aanvraag is in voldoende mate aangepast is naar aanleiding van de 

eerdere opmerkingen van de commissie. De gemandateerde doet de aanbeveling om de strook 

zetwerk ter plaatse van de verdiepingsvloer in de glazen gevel in en andere kleur dan de kozijnen uit 

te voeren, bijvoorbeeld in een lichtere grijstint, zodat de vloer beter afleesbaar is en de kozijnen 

helder blijven. 

 Vóór uitvoering zal van de glazen panelen van de dakopbouw (foto’s van) bemonstering aan de 

commissie ter beoordeling voorgelegd worden”. 

 De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit is, gezien het uitgebrachte advies, van oordeel dat de aanvraag 

voldoet aan de redelijke eisen van welstand, zoals vastgesteld in de gemeentelijke welstandsnota. 

 Het advies is volgens ons op zorgvuldige wijze tot stand gekomen. Wij delen de mening van de 

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en nemen het advies over. 

 
Activiteit het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, 
beheersverordening, exploitatieplan, de regels gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, 
van de Wet ruimtelijke ordening of voorbereidingsbesluit 
 

 Het college kan middels artikel 2.12 lid 1 sub a onder 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en 
artikel 4, lid 1 van bijlage II Besluit omgevingsrecht medewerking verlenen aan verzoeken om 
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afwijking van de bestemmingsplanbepalingen. 

 De gemeente Den Helder heeft voor bouwwerken welke niet in het bestemmingsplan passen de 
beleidsregels "Planologische Afwijkingsmogelijkheden" opgesteld. 

 Op grond van artikel 2.1 van de beleidsregels kan alsnog medewerking worden verleend aan de 
afwijking van het bestemmingsplan, indien de aanvraag is getoetst aan de daarbij opgenomen criteria. 

 Er is geen nieuw bestemmingsplan in voorbereiding, waarbinnen de aanvraag past. Ook geldt 
hiervoor geen bestaand ruimtelijk beleid.  

 De dakopbouw op de vierde verdieping ligt duidelijk terug van de buitengevel en is in aanzien met 
ondergeschikte materialen geconstrueerd. De afwijking op het bestemmingsplan is passend met 
betrekking tot de functies en vormgeving van het karakteristieke pand. Met in achtneming van de 
uitgangspunten verwoord in de welstandsnota en naar oordeel van de welstandscommissie, voldoet 
het bouwplan aan de redelijke eisen van welstand. Daarmee is de ruimtelijke kwaliteit gewaarborgd. 

 De aanvraag heeft op deze bewuste locatie geen nadelige gevolgen voor het samenhangend straat 
en bebouwingsbeeld. Daarnaast worden de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en 
bouwwerken niet onevenredig aangetast. De openbare ruimte in het gebied wordt niet onevenredig 
aangetast door deze aanvraag. Tevens levert de verkeerssituatie geen problemen op. 

 Er zijn geen algemene door de gemeente te bewaken belangen in het geding. 

 Gegeven de ligging van het perceel is niet te verwachten dat door uitvoering van de aanvraag de 
rechtszekerheid van derden/omwonenden, onevenredig, wordt geschaad. 

 Gelet op het bovenstaande bestaan er geen redenen de gevraagde afwijking niet te verlenen. 

 Op 29-05-2019 is een door de aanvrager ondertekend planschadeformulier overlegd. 

 

Procedure 
De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.7 t/m 3.9 van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht. 
 
Overige gerelateerde documenten 
De volgende gerelateerde documenten maken onderdeel uit van het besluit: 
Bijl. Datum Olo Naam Bestandsnaam Olo Ons Kenmerk  
1 21-03-2019 RVT18_OMG_-_BB-102_-

_Brandveiligheid_pdf 
Tekeningen (Bijlage OLO) AI19.03061 

2 21-03-2019 AANVULLEN 
OR_RVT18_OMG_-_P-202_-
_level_1_nieuw_pdf 

Tekeningen (Bijlage OLO) AI19.03062 

3 21-03-2019 TOOR_RVT18_OMG_-_WT-G_-
_woningtype_G_pdf 

Tekeningen (Bijlage OLO) AI19.03063 

4 21-03-2019 VT18_OMG_-_BB-101_-
_BVO_totaalgebouw_pdf 

Tekeningen (Bijlage OLO) AI19.03065 

5 21-03-2019 18_OMG_-_D-100_-
_doorsneden_bestaand_pdf 

Tekeningen (Bijlage OLO) AI19.03066 

6 21-03-2019 MG_-_D-200_-
_doorsneden_A_tm_C_nieuw_p
df 

Tekeningen (Bijlage OLO) AI19.03067 

7 21-03-2019 MG_-_D-201_-
_doorsneden_D_tm_F_nieuw_p
df 

Tekeningen (Bijlage OLO) AI19.03068 

8 21-03-2019 VT18_OMG_-_D-202_-
_doorsnede_G_nieuw_pdf 

Tekeningen (Bijlage OLO) AI19.03069 

9 21-03-2019 VT18_OMG_-_D-203_-
_doorsnede_H_nieuw_pdf 

Tekeningen (Bijlage OLO) AI19.03070 

10 21-03-2019 VT18_OMG_-_D-204_-
_doorsnede_J_nieuw_pdf 

Tekeningen (Bijlage OLO) AI19.03071 

11 21-03-2019 _OMG_-_D-300_-
_doorsneden_AenB_sloop_pdf 

Tekeningen (Bijlage OLO) AI19.03072 

12 21-03-2019 _OMG_-_D-301_-
_doorsneden_CenD_sloop_pdf 

Tekeningen (Bijlage OLO) AI19.03073 

13 21-03-2019 _OMG_-_D-400_-
_gevelsnede_A_bestaand_pdf 

Tekeningen (Bijlage OLO) AI19.03074 

14 21-03-2019 T18_OMG_-_D-401_-
_gevelsnede_A_nieuw_pdf 

Tekeningen (Bijlage OLO) AI19.03075 

15 21-03-2019 _OMG_-_D-402_-
_gevelsnede_B_bestaand_pdf 

Tekeningen (Bijlage OLO) AI19.03076 

16 21-03-2019 T18_OMG_-_D-403_-
_gevelsnede_B_nieuw_pdf 

Tekeningen (Bijlage OLO) AI19.03077 

17 21-03-2019 T18_OMG_-_D-404_- Tekeningen (Bijlage OLO) AI19.03078 
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_gevelsnede_C_nieuw_pdf 
18 21-03-2019 MG_-_D-405_-

_gevelsnede_D_en_E_nieuw_p
df 

Tekeningen (Bijlage OLO) AI19.03079 

19 21-03-2019 _RVT18_OMG_-_G-100_-
_gevels_bestaand_pdf 

Tekeningen (Bijlage OLO) AI19.03080 

20 21-03-2019 -200_-_voor-
_en_linkerzijgevel_nieuw_pdf 

Tekeningen (Bijlage OLO) AI19.03081 

21 21-03-2019 1_-_achter-
_en_rechterzijgevel_nieuw_pdf 

Tekeningen (Bijlage OLO) AI19.03082 

22 21-03-2019 VT18_OMG_-_P-100_-_level_-
1_bestaand_pdf 

Tekeningen (Bijlage OLO) AI19.03083 

23 21-03-2019 RVT18_OMG_-_P-101_-
_level_0_bestaand_pdf 

Tekeningen (Bijlage OLO) AI19.03084 

24 21-03-2019 RVT18_OMG_-_P-102_-
_level_1_bestaand_pdf 

Tekeningen (Bijlage OLO) AI19.03085 

25 21-03-2019 RVT18_OMG_-_P-103_-
_level_2_bestaand_pdf 

Tekeningen (Bijlage OLO) AI19.03086 

26 21-03-2019 VT18_OMG_-_P-104_-
_level_3b_bestaand_pdf 

Tekeningen (Bijlage OLO) AI19.03087 

27 21-03-2019 RVT18_OMG_-_P-105_-
_level_4_bestaand_pdf 

Tekeningen (Bijlage OLO) AI19.03088 

28 21-03-2019 AANVULLEN R_RVT18_OMG_-
_P-200_-_level_-1_nieuw_pdf 

Tekeningen (Bijlage OLO) AI19.03089 

29 21-03-2019 AANVULLEN 
OR_RVT18_OMG_-_P-201_-
_level_0_nieuw_pdf 

Tekeningen (Bijlage OLO) AI19.03090 

30 21-03-2019 _RVT18_OMG_-_P-300_-
_level_-1__sloop_pdf 

Tekeningen (Bijlage OLO) AI19.03094 

31 21-03-2019 OR_RVT18_OMG_-_P-301_-
_level_0_sloop_pdf 

Tekeningen (Bijlage OLO) AI19.03095 

32 21-03-2019 OR_RVT18_OMG_-_P-302_-
_level_1_sloop_pdf 

Tekeningen (Bijlage OLO) AI19.03096 

33 21-03-2019 OR_RVT18_OMG_-_P-303_-
_level_2_sloop_pdf 

Tekeningen (Bijlage OLO) AI19.03097 

34 21-03-2019 R_RVT18_OMG_-_P-304_-
_level_3b_sloop_pdf 

Tekeningen (Bijlage OLO) AI19.03098 

35 21-03-2019 OR_RVT18_OMG_-_P-305_-
_level_4_sloop_pdf 

Tekeningen (Bijlage OLO) AI19.03099 

36 21-03-2019 NTOOR_RVT18_OMG_-_PR-
100_-_isometrie_pdf 

Tekeningen (Bijlage OLO) AI19.03100 

37 21-03-2019 TKANTOOR_RVT18_OMG_-
_R-100_-_renvooi_pdf 

Tekeningen (Bijlage OLO) AI19.03101 

38 21-03-2019 ANTOOR_RVT18_OMG_-_R-
101_-_renvooi_1_pdf 

Tekeningen (Bijlage OLO) AI19.03102 

39 21-03-2019 ANTOOR_RVT18_OMG_-_R-
102_-_renvooi_2_pdf 

Tekeningen (Bijlage OLO) AI19.03103 

40 21-03-2019 ANTOOR_RVT18_OMG_-_R-
103_-_renvooi_3_pdf 

Tekeningen (Bijlage OLO) AI19.03104 

41 21-03-2019 VT18_OMG_-_S-100_-
_Situatie_bestaand_pdf 

Tekeningen (Bijlage OLO) AI19.03106 

42 21-03-2019 TOOR_RVT18_OMG_-_WT-A_-
_Woningtype_A_pdf 

Tekeningen (Bijlage OLO) AI19.03110 

43 21-03-2019 TOOR_RVT18_OMG_-_WT-B_-
_woningtype_B_pdf 

Tekeningen (Bijlage OLO) AI19.03111 

44 21-03-2019 TOOR_RVT18_OMG_-_WT-C_-
_woningtype_C_pdf 

Tekeningen (Bijlage OLO) AI19.03112 

45 21-03-2019 TOOR_RVT18_OMG_-_WT-D_-
_woningtype_D_pdf 

Tekeningen (Bijlage OLO) AI19.03113 

46 21-03-2019 TOOR_RVT18_OMG_-_WT-E_-
_woningtype_E_pdf 

Tekeningen (Bijlage OLO) AI19.03114 

47 21-03-2019 TOOR_RVT18_OMG_-_WT-F_-
_woningtype_F_pdf 

Tekeningen (Bijlage OLO) AI19.03115 

48 21-03-2019 TOOR_RVT18_OMG_-_WT-H_-
_woningtype_H_pdf 

Tekeningen (Bijlage OLO) AI19.03116 

49 21-03-2019 TOOR_RVT18_OMG_-_WT-I_- Tekeningen (Bijlage OLO) AI19.03117 
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_woningtype_I_pdf 
50 21-03-2019 TOOR_RVT18_OMG_-_Dt-

100_-_detailboek_pdf 
Tekeningen (Bijlage OLO) AI19.03118 

51 21-03-2019 OSTKANTOOR_RVT18_OMG_-
_H-01_-_detail_pdf 

Tekeningen (Bijlage OLO) AI19.03119 

52 21-03-2019 OSTKANTOOR_RVT18_OMG_-
_H-02_-_detail_pdf 

Tekeningen (Bijlage OLO) AI19.03120 

53 21-03-2019 OSTKANTOOR_RVT18_OMG_-
_H-03_-_detail_pdf 

Tekeningen (Bijlage OLO) AI19.03121 

54 21-03-2019 OSTKANTOOR_RVT18_OMG_-
_H-04_-_detail_pdf 

Tekeningen (Bijlage OLO) AI19.03122 

55 21-03-2019 OSTKANTOOR_RVT18_OMG_-
_H-05_-_detail_pdf 

Tekeningen (Bijlage OLO) AI19.03123 

56 21-03-2019 OSTKANTOOR_RVT18_OMG_-
_H-06_-_detail_pdf 

Tekeningen (Bijlage OLO) AI19.03124 

57 21-03-2019 OSTKANTOOR_RVT18_OMG_-
_H-07_-_detail_pdf 

Tekeningen (Bijlage OLO) AI19.03125 

58 21-03-2019 OSTKANTOOR_RVT18_OMG_-
_H-08_-_detail_pdf 

Tekeningen (Bijlage OLO) AI19.03126 

59 21-03-2019 OSTKANTOOR_RVT18_OMG_-
_H-09_-_detail_pdf 

Tekeningen (Bijlage OLO) AI19.03127 

60 21-03-2019 OSTKANTOOR_RVT18_OMG_-
_H-10_-_detail_pdf 

Tekeningen (Bijlage OLO) AI19.03128 

61 21-03-2019 OSTKANTOOR_RVT18_OMG_-
_H-11_-_detail_pdf 

Tekeningen (Bijlage OLO) AI19.03129 

62 21-03-2019 OSTKANTOOR_RVT18_OMG_-
_V-19_-_detail_pdf 

Tekeningen (Bijlage OLO) AI19.03130 

63 21-03-2019 OSTKANTOOR_RVT18_OMG_-
_V-20_-_detail_pdf 

Tekeningen (Bijlage OLO) AI19.03131 

64 21-03-2019 PES_Daglichtberekening_2012_
20190314_pdf 

Overige Bijlagen (OLO) AI19.03132 

65 22-03-2019 RVT18_OMG_-_S-101_-
_Situatie_nieuw_A_pdf 

Tekeningen (Bijlage OLO) AI19.03157 

66 29-03-2019 RVT19_OMG_-_P-200_-
_level_-1_nieuw_A_pdf 

Tekeningen (Bijlage OLO) AI19.03307 

67 29-03-2019 _RVT19_OMG_-_P-201_-
_level_0_nieuw_A_pdf 

Tekeningen (Bijlage OLO) AI19.03308 

68 29-03-2019 _RVT19_OMG_-_P-202_-
_level_1_nieuw_A_pdf 

Tekeningen (Bijlage OLO) AI19.03309 

69 29-03-2019 TOOR_RVT19_OMG_-_R-
104_-_renvooi_4_A_pdf 

Tekeningen (Bijlage OLO) AI19.03310 

70 29-03-2019 AANVRAAGFORMULIER 
AANGEPAST_A_20190329_pdf 

Overige Bijlagen (OLO) AI19.03311 

71 04-04-2019 Postkantoor_ventilatieberekenin
g_pdf 

Overige Bijlagen (OLO) AI19.03466 

72 04-04-2019 21171-
BEREKENING_constructief_pdf 

Constructie AI19.03467 

73 04-04-2019 20190307_Advies_brandveiligh
eid_pdf 

Overige Bijlagen (OLO) AI19.03468 

74 21-05-2019 R_RVT19_OMG_-_P-203_-
_level_2__nieuw_pdf 

Tekeningen (Bijlage OLO) AI19.04637 

75 21-05-2019 OR_RVT19_OMG_-_P-205_-
_level_4_nieuw_pdf 

Tekeningen (Bijlage OLO) AI19.04638 

76 21-05-2019 VT19_OMG_-_BB-100_-
_Gebruiksfuncties_pdf 

Tekeningen (Bijlage OLO) AI19.04640 

77 21-05-2019 OR_RVT19_OMG_-_P-204_-
_level_3_nieuw_pdf 

Tekeningen (Bijlage OLO) AI19.04641 

78 02-07-2019 2018029_POSTKANTOOR_RV
T19_OMG - S-102 - Situatie 
nieuw 

Tekeningen (Bijlage OLO) AI19.06515 

79 16-07-2019 2018029_POSTKANTOOR_RV
T19_OMG - S-500 parkerend 

Overige Bijlagen (OLO) AI19.06804 

81 29-05-2019 POSTKANTOOR_planschade-
overeenkomst 

Overige Bijlagen (OLO) AI19.04810 
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Voorwaarde 

Aan deze vergunning zijn de volgende voorwaarden verbonden: 

 Er mag niet eerder met de werkzaamheden worden begonnen dan nadat de sterkte, stijfheid en 
stabiliteit van het bouwwerk naar het oordeel van team Openbare orde en Veiligheid (OoV) op 
voldoende wijze, middels over te leggen statische berekeningen zijn aangetoond. Deze gegevens 
moeten uiterlijk drie weken voor aanvang van de bouwwerkzaamheden worden aangeleverd. 

 U dient voordat met de kap, bouw (verbouw) wordt begonnen, de activiteit(en) te melden aan team 
Openbare orde en Veiligheid (OoV), onder vermelding van het registratienummer. Dit kan met het in 
de bijlage toegevoegde formulier of per e-mail naar bouwtoezicht@denhelder.nl. 

 De aanvrager zal nader moeten aantonen dat kan worden voldaan aan artikel 3, lid 3, sub b van de 
bestemmingsplanvoorschriften. Volgens deze regels zal een aanvrager aan moeten tonen dat 
voldaan kan worden aan de algemene geluidnormen voor bedrijven (Activiteitenbesluit). De aanvrager 
noemt in de tekening van GeO Architecten (“situatie nieuw”, d.d. 02-07-2019) dat er een KPN richtlijn 
wordt gehanteerd waarmee aangetoond zou kunnen worden dat kan worden voldaan aan de 
geluidnormen. We ontvangen graag voor de start van de bouw een document waaruit blijkt dat er 
daadwerkelijk een door de KPN gehanteerde norm is voor haar eigen installaties. Bij ontbreken van 
een dergelijk document zal op andere wijze aangetoond moeten worden dat de bedrijfsvoering van 
KPN niet wordt belemmerd.  

 Met betrekking tot het parkeren is binnen deze vergunning rekening gehouden met de realisatie van 9 
woningen en een commerciële plint. Hiervoor zal een parkeerterrein met ontsluiting via de 
Boerhaavestraat geschikt worden gemaakt. Indien in de toekomst “zwaardere” functies, zoals b.v. 
horeca in het gebouw zullen worden ondergebracht, zal dit leiden tot een toename van de 
parkeerbehoefte. Er dient dan opnieuw te worden beoordeeld of de huidige ontsluiting voldoende is of 
dat moet worden gezocht naar een andere (tweede) ontsluiting voor verkeer dat het parkeerterrein zal 
gebruiken. 

 
 
Leges 
De geraamde bouwkosten bedragen €     1.130.000,00 
De door u opgegeven bouwkosten bedragen €     1.130.000,00 

Totaal leges €        25.905,80 

 

 
Den Helder, 16 juli 2019. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens burgemeester en wethouders van Den Helder, 
 

 
Jan Jacob Breimer, team Omgeving. 
 
 
 
Bezwaarclausule 
De beschikking treedt in werking de dag na bekendmaking. Tegen dit besluit kunnen u en eventuele andere 
belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen bij het college van 
Burgemeester en Wethouders, Postbus 36, 1780 AA DEN HELDER. De termijn hiertoe bedraagt zes weken 
en gaat in op de dag na verzending van het besluit. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten 
minste bevatten de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen 
het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.  
 
Het indienen van een bezwaarschrift houdt niet in dat de werking van het besluit wordt opgeschort. Om dat te 
bereiken, moet naast een bezwaarschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening worden aangevraagd, 
gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord Holland, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. De 
voorzieningenrechter is namelijk bevoegd om een dergelijke voorziening te treffen indien, gelet op de 
belangen, onverwijlde spoed dat vereist. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. 

Activiteit planologisch gebruik Wabo 2.12 lid 1 onder a sub 2 
(kruimelgeval) 

€           264,80 

kosten regulier advies CRK (CRK+gemandateerd) €         2.250,00 
Activiteit bouwen Wabo art. 2.1 lid 1 onder a €        23.391,00 

mailto:bouwtoezicht@denhelder.nl
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Team Openbare orde en Veiligheid 

 

STARTMELDING 

 

 

 

 

Dit formulier voor de aanvang van de start van de activiteit zenden aan: 

Gemeente Den Helder, team Openbare orde & Veiligheid, Postbus 36, 1780 AA  DEN HELDER of per e-mail 

op adres bouwtoezicht@denhelder.nl. 

 

Ondergetekende Tuin projectontwikkeling BV 

Adres  Ambachtsweg 15, 1785AJ Den Helder 

 

deelt hierbij mee dat zal worden begonnen met werkzaamheden inzake verbouwen van het voormalige 

postkantoor naar bedrijfsruimten en woningen 

 

Startdatum ……………………………………………………………………………………………………. 

Adres  

 

Voor deze activiteit heeft het college van Burgemeester en Wethouders een omgevingsvergunning verleend. 

 

Datum vergunning  ……………………………………… Nummer vergunning W19195 

 

Ondertekening 

Handtekening 

 

 

 

Den Helder/Julianadorp/Huisduinen, ………………………… 

 

 

   Team Openbare orde en Veiligheid 

 

GEREEDMELDING 

 

 

Dit formulier na voltooiing van de activiteit(en) zenden aan: 

Gemeente Den Helder, teamOpenbeare orde en Veiligheid, Postbus 36, 1780 AA  DEN HELDER of per e-mail 

op adres bouwtoezicht@denhelder.nl. 

 

Ondergetekende Tuin projectontwikkeling BV 

Adres  Ambachtsweg 15, 1785AJ Den Helder 

 

deelt hierbij mee dat de werkzaamheden zijn afgerond inzake verbouwen van het voormalige postkantoor naar 

bedrijfsruimten en woningen 
 

Datum gereed ……………………………………………………………………………………………………. 

Adres  

 

Voor deze activiteit heeft het college van Burgemeester en Wethouders een omgevingsvergunning verleend. 

 

Datum vergunning  ……………………………………… Nummer vergunning W19195 

 

Ondertekening 

Handtekening 

 

 

 

Den Helder/Julianadorp/Huisduinen, ………………………… 
 

mailto:bouwtoezicht@denhelder.nl
mailto:bouwtoezicht@denhelder.nl

