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Besluitenlijst raadsvergadering 28 september 2020 
 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter opent de vergadering. Er is een bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Pater en de 
heren Bruin, Camara en Houben.  
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt. 
 
3. Vragenkwartier. 
De fractie van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp stelt de volgende vragen: 
1. Onder de naam B&B De Rijkswerf wordt in Gebouw 39 sinds september 2019 een short stay appartement 
 met twee slaapkamers aangeboden. Waarom is verbonden partij Willemsoord BV akkoord gegaan met de 
 realisatie van een B&B in Gebouw 39 in strijd met de vigerende bestemming van het pand en met mogelijk 
 gevaar voor de gebruikers? 
2. Heeft Zeestad Staal een vergunning bij de gemeente aangevraagd voor de (interne) verbouwing van 
 Gebouw 39 en vestiging van B&B De Rijkswerf? Er wordt nu - in ieder geval gedeeltelijk - een invulling 
 aan het gebouw gegeven die in strijd is met de planologische bestemming.  
3. Volgens de huidige milieuvergunning is Willemsoord Noord een industrieel terrein. Verder mag Gebouw 
 39 niet de bestemming wonen (inclusief short stay) krijgen. Waarom is de gemeente hier niet handhavend 
 tegen opgetreden? 
4. Eerder dit jaar heeft  de provincie op basis van grondonderzoeken (bodemverontreiniging) ingestemd met 
 de beëindiging van de actieve nazorgmaatregelen op de locatie van Gebouw 39. Is de provincie op dat 
 moment geïnformeerd over de voorgenomen wijziging in de bestemming (short stay) van Gebouw 39? 
5. Zijn de beoogde kopers van Gebouw 39 bekend met de bodemverontreiniging? 
6. Voor zover bekend vinden in Gebouw 39 mede door de gemeente gesubsidieerde activiteiten plaats via 
 Zeestad Arbeidstraining. Is hier sprake van ongewenste samenloop van gesubsidieerde en commerciële 
 activiteiten? 
7. Waarom is de  Raad niet eerder geïnformeerd over de plannen die verbonden partij Willemsoord BV voor 
 Gebouw 39 lijkt te hebben, zeker als in die plannen wordt afgeweken van het vigerende 
 bestemmingsplan? 
8. Heeft Zeestad Staal een huurachterstand of zijn alle huurtermijnen voldaan? 
9. Heeft er, gegeven de kennelijk beoogde wijziging in de bestemming van het pand, een openbare bieding 
 plaatsgevonden rond de verkoop van Gebouw 39? 
10. Moet Willemsoord BV door de gemeente worden geïnstrueerd om de verkoop van Gebouw 39 op tot 
 schorten totdat volledige duidelijkheid is verkregen rond de planologische, milieu-technische en 
 veiligheidsstatus van Gebouw 39?    
Wethouder Keur zegt toe de vragen zo snel mogelijk schriftelijk te beantwoorden.   
      
4. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer Krijns. 
 
5. Vaststelling agenda. 
Op verzoek van de heer Krul is aan de agenda het voorstel tot uitstel van de behandeling van de tweede 
tussenrapportage, dat eerder is besproken in de vergadering van het presidium, toegevoegd. Dit voorstel 
wordt behandeld vóór de moties vreemd aan de orde van de dag. 
 
De fracties van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp, de PVV, Gemeentebelangen Den Helder en Senioren 
Actief Den Helder en omstreken kondigen een amendement aan bij agendapunt 16, het voorstel tot het 
vaststellen van de Verordening alleenrecht wildopvang Den Helder 2020.   
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De fracties van GroenLinks en Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp kondigen eveneens een amendement 
aan bij dit agendapunt.  
 
De fractie van D66 kondigt twee amendementen aan bij agendapunt 19, het voorstel tot eventuele wensen en 
bedenkingen met betrekking tot de instemmingsverklaring Verklaring Toogdag Waddengebied 2020 - Agenda 
voor het Waddengebied 2050.  
 
De fracties van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp en D66 kondigen een amendement aan bij 
agendapunt 19, het voorstel tot eventuele wensen en bedenkingen met betrekking tot de 
instemmingsverklaring Verklaring Toogdag Waddengebied 2020 - Agenda voor het Waddengebied 2050.  
 
De fracties van de PVV en Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp kondigen een amendement aan bij 
agendapunt 20; het voorstel tot eventuele wensen en bedenkingen met betrekking tot de concept Regionale 
Energie Strategie Noord-Holland Noord.    
 
De fractie van het CDA kondigt een motie aan voor de realisatie van een regenboogzebrapad in de Theodorus 
Rijkersstraat. De motie is als punt 23 aan de agenda toegevoegd.  
 
De fractie van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp heeft een motie aangekondigd met betrekking tot een 
stadscamping.  
De motie is als punt 24 aan de agenda toegevoegd.   
 
De fractie van de VVD kondigt een motie aan over het dumpen van zwerfkeien op belangrijke visgronden.  
De motie is als punt 25 aan de agenda toegevoegd.  
 
De fractie van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp kondigt een motie aan met betrekking tot veiling Rob 
Scholte Museum.  
De motie is als punt 26 aan de agenda toegevoegd. 
 
De fractie van de VVD kondigt een motie aan met betrekking tot de werkzaamheden aan de burgemeester 
Visserbrug. De motie is als punt 27 aan de agenda toegevoegd. 
 
HAMERPUNTEN 
 
6. Voorstel tot het ontslaan van de heer G.M.A. Bruines als lid van de raadscommissies Bestuur en 
 Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en beheer. 
De raad besluit: 
de heer G.M.A. Bruines te ontslaan als lid voor de raadscommissies Bestuur en Middelen, 
Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer. 
  
7. Voorstel tot benoeming lid Raad van Toezicht Stichting Meerwerf basisscholen. 
De raad besluit bij acclamatie: 
mevrouw S. Bouchibiti te benoemen tot lid Raad van Toezicht van de Stichting Meerwerf basisscholen 
met ingang van 1 oktober 2020. 
 
8. Voorstel herbenoeming lid rekenkamercommissie mevrouw S. Bremer-Dijkhuis. 
De raad besluit bij acclamatie: 
mevrouw S. Bremer-Dijkhuis met terugwerkende kracht per 6 september 2020 te herbenoemen als lid 
van de Rekenkamercommissie Den Helder voor een periode van drie jaar. 
 
9. Voorstel tot het benoemen van mevrouw M.C. Timmers tot lid van de raadscommissies Bestuur en 
 Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer. 
De raad besluit bij acclamatie: 
mevrouw M.C. Timmers te benoemen tot lid voor de raadscommissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke 
ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer.  
Mevrouw Timmers legt de belofte af. Zij ontvangt bloemen. 
  
10. Voorstel tot het benoemen van mevrouw M.R. Abrahams en mevrouw M.N.H. Beets tot lid van de 
 raadscommissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling 
 en -beheer. 
De raad besluit bij acclamatie: 
mevrouw M.R. Abrahams en mevrouw M.N.H. Beets te benoemen tot lid van de raadscommissies 
Bestuur en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer.  
Mevrouw Abrahams legt de eed af en mevrouw Beets legt de belofte af. Beiden ontvangen bloemen.   
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11. Voorstel tot het ontslaan van mevrouw C. Brian en het benoemen van mevrouw A. Hogendoorn als 
 lid van de raadscommissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke ontwikkeling en 
 Stadsontwikkeling en -beheer.  
De raad besluit: 
1.  mevrouw C. Brian te ontslaan als lid voor de raadscommissies Bestuur en Middelen, Maatschappelijke 
 ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer; 
2.  mevrouw A. Hogendoorn te benoemen tot lid voor de raadscommissies Bestuur en Middelen, 
 Maatschappelijke ontwikkeling en Stadsontwikkeling en -beheer. 
Mevrouw Hogendoorn legt de eed af. Zij ontvangt bloemen.  
 
12. Voorstel een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het gebruik van perceel 
 Luchthavenweg 30 in Den Helder als tijdelijk motorcrossterrein. 
De raad besluit in meerderheid (24/3): 
1.  een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven voor het gebruik van perceel 
 Luchthavenweg 30 als tijdelijk motorcrossterrein; 
2.  de ontwerp-vvgb gezamenlijk met de ontwerp-vergunning zes weken ter inzage te leggen conform 
 de wettelijk voorgeschreven procedure; 
3.  de onder 1. bedoelde ontwerp-vvgb één week na afloop van de zienswijzeperiode als definitieve 
 vvgb aan te merken, indien gedurende deze terinzageleggingsperiode geen zienswijzen tegen de 
 ontwerp-vvgb zijn ingediend. 
De fractie van de ChristenUnie en de heer Bazen stemmen tegen het voorstel. 
   
13. Voorstel een  ontwerp-verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het legaliseren vier 
 onzelfstandige logiesverblijven in Hangaar 4 aan de Luchthavenweg 20 in Den Helder.  
De raad besluit unaniem: 
1.  de ontwerp verklaring van geen bedenkingen (vvgb) voor het legaliseren van vier onzelfstandige 
 logiesverblijven in Hangaar 4 aan de Luchthavenweg 20 in Den Helder af te geven; 
2.  de ontwerp vvgb gezamenlijk met de ontwerp-omgevingsvergunning zes weken ter inzage te leggen 
 conform de wettelijk voorgeschreven procedure; 
3.  de onder 1. bedoelde ontwerp vvgb één week na afloop van de zienswijzeperiode als definitieve vvgb 
 aan te merken, indien gedurende de zienswijzeperiode geen zienswijzen tegen de ontwerp vvgb zijn 
 ingediend.  
 
14. Voorstel tot het vaststellen van de beheerplannen Kunstwerken en Watergangen 2020-2025. 
De raad besluit unaniem: 
1.  het beheerplan Kunstwerken 2020-2025 vast te stellen; 
2.  het beheerplan Watergangen 2020-2025 vast te stellen. 
  
15. Voorstel tot het vaststellen van de beheerplannen Groen en Wegen 2020-2025. 
De raad besluit in meerderheid (25/2): 
1.  het beheerplan Groen 2020-2025 vast te stellen; 
2.  het beheerplan Wegen 2020-2025 vast te stellen. 
De fractie van de Stadspartij Den Helder stemt tegen het voorstel. 
 
16. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening alleenrecht wildopvang Den Helder 2020. 
De fracties van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp, de PVV, Gemeentebelangen Den Helder en Senioren 
Actief Den Helder en omstreken dienen een amendement in (A16.1) waarmee artikel 3 Voorschriften en 
beperkingen, lid 1, luidende ‘Aan de krachtens deze verordening verleende aanwijzing wordt een 
geldigheidsduur van maximaal tien jaar verbonden.’ wordt gewijzigd in ‘Aan de krachtens deze verordening 
verleende aanwijzing wordt een geldigheidsduur van maximaal 20 jaar verbonden.’    
De raad besluit in meerderheid (10/17): 
Het bovengenoemde amendement te verwerpen. De fracties van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp, 
Senioren Actief Den Helder en omstreken, D66, de PVV en Gemeentebelangen Den Helder stemmen voor het 
amendement. 
 
De fractie van GroenLinks en Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp dienen een amendement in (A16.2) 

waarmee artikel 6 Hardheidsclausule “Het college kan in bijzonder gevallen ten gunste van een partij en in het 

belang van de in het wild levende dieren en de wildopvang afwijken van de bepalingen in deze verordening, 
indien de toepassing hiervan tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.” wordt gewijzigd in “Het college 
kan na overleg met de gemeenteraad in bijzondere gevallen ten gunste van een partij en in het belang van de 
in het wild levende dieren en de wildopvang afwijken van de bepalingen in deze verordening, indien de 
toepassing hiervan tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.”  
De raad besluit in meerderheid (11/16): 
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Het bovengenoemde amendement te verwerpen. De fracties van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp, 
Senioren Actief Den Helder en omstreken, D66, de PVV, GroenLinks en Gemeentebelangen Den Helder 
stemmen voor het amendement. 
 
Vervolgens besluit de raad unaniem: 
de 'Verordening alleenrecht wildopvang Den Helder 2020' vast te stellen. 
 
17. Voorstel tot het vaststellen Welstandsnota Den Helder 2015 - Herziening 2020 en datum 
 inwerkingtreding Modernisering Advisering Omgevingskwaliteit. 
De raad besluit unaniem: 
1.  de Welstandsnota Den Helder 2015 - Herziening 2020 vast te stellen; 
2.  de Nota van Beantwoording Zienswijzen ontwerp-besluit vaststelling Welstandsnota Den Helder 2015 - 
 Herziening 2020 vast te stellen; 
3.  de 'Verordening tot wijziging van de bouwverordening', waarmee de ingangsdatum wordt gewijzigd vast 
 te stellen; 
4.  de 'Verordening tot wijziging van de Legesverordening 2020', waarmee de ingangsdatum wordt 
 gewijzigd, vast te stellen. 
  
18. Voorstel met betrekking tot beslissing op bezwaarschrift Stichting Behoud Cultureel Erfgoed tegen 
 verwerping initiatiefvoorstel.  
De raad beluit in meerderheid (18/9): 
het bezwaarschrift van Stichting Behoud Cultureel Erfgoed van 20 mei 2020 tegen het door de 
gemeenteraad op 11 mei 2020 verworpen 'Initiatiefvoorstel tot het voorbereiden van een herziening van 
het Bestemmingsplan 2012 om de realisatie van een stadhuis op de locatie stadhuis op die locatie' 
kennelijk niet ontvankelijk te verklaren middels bijgevoegde beslissing op bezwaar. 
De fracties van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp, D66, GroenLinks, de PVV en Gemeentebelangen  
Den Helder stemmen tegen het voorstel. 
 
 
BESPREEKPUNTEN  
 
19. Voorstel tot eventuele wensen en bedenkingen met betrekking tot de instemmingsverklaring 
 Verklaring Toogdag Waddengebied 2020 - Agenda voor het Waddengebied 2050. 
De fractie van D66 dient een amendement in (A19.1)* waarmee de tekst van beslispunt 1 “Bereikbaarheid van 
de havens lijkt, ondanks de overeenstemming over de tekst, een punt van discussie met Rijkswaterstaat te 
blijven.” wordt vervangen door “Bereikbaarheid van de haven van Den Helder kent met Rijkswaterstaat en 
provincie Noord-Holland overeenstemming over de tekst. Met Rijkswaterstaat, provincie Noord-Holland en 
Defensie dient de bereikbaarheid van de haven zo snel als mogelijk te worden verbeterd. Hierbij wordt de 
vervanging van de Moormanbrug in de richting van de Ravelijnweg (wellicht de Ravelijnbrug) nadrukkelijk 
meegenomen.” 
De raad besluit in meerderheid (21/6): 
Het bovengenoemde amendement te aanvaarden. De fracties van de VVD en Beter voor Den Helder 
stemmen tegen het amendement. 
 
De fractie van D66 dient een amendement in (A19.2) waarmee aan beslispunt 3 de volgende tekst wordt 
toegevoegd: “Het is van belang dat de Maritieme cluster Den Helder in de uitvoeringsagenda wordt 
opgenomen.” 
De raad besluit in meerderheid (13/14): 
Het bovengenoemde amendement te verwerpen. De fracties van de PvdA, de ChristenUnie, de VVD, het CDA 
en Beter voor Den Helder stemmen tegen het amendement. 
 
De fracties van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp en D66 dienen een amendement in (A19.3) waarmee 
een nieuw beslispunt 2 wordt opgenomen onder hernummering van de overige punten. De tekst van punt 2: 
“Op het dijklichaam van de nieuwe dijk tussen Den Oever en Den Helder een verharde toplaag aan te laten 
brengen zodat deze als weg te gebruiken is in geval van nood.” 
De raad besluit in meerderheid (10/17): 
Het bovengenoemde amendement te verwerpen. De fracties van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp, 
D66, Senioren Actief Den Helder en omstreken, de PVV en Gemeentebelangen Den Helder stemmen voor het 
amendement. 
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Vervolgens besluit de raad unaniem: 
Op grond van artikel 169 lid 4 Gemeentewet, in samenhang met artikel 7, van de Financiële verordening 
gemeente Den Helder het college te berichten dat de gemeenteraad de volgende bedenkingen heeft over het 
voorgenomen besluit van het college van burgemeester en wethouders om op 18 november 2020 de 
instemmingsverklaring: “Verklaring Toogdag Waddengebied 2020 - Agenda voor het Waddengebied 
2050” door de gemeente Den Helder te ondertekenen: 
1.  Bereikbaarheid van de haven van Den Helder kent met Rijkswaterstaat en provincie Noord-Holland 
 overeenstemming over de tekst. Met Rijkswaterstaat, provincie Noord-Holland en Defensie dient 
 de bereikbaarheid van de haven zo snel als mogelijk te worden verbeterd. Hierbij wordt de 
 vervanging van de Moormanbrug in de richting van de Ravelijnweg (wellicht de Ravelijnbrug) 
 nadrukkelijk meegenomen:* 
2.  de tekstformulering over de civiel militaire aspecten van de haven van Den Helder kwam moeizaam tot 
 stand. De uitwerking daarvan in samenwerking met defensie blijft een punt van aandacht en is geborgd in 
 de strategische verkenning van het Maritiem cluster Den Helder; 
3.  Den Helder verkent in het kader van strategische verkenning Maritiem cluster de gewenste governance. 
 De governance Waddengebied betreft het voor een deel dezelfde partijen; 
4.  het parkeren van de boorplatforms staan genoemd onder de thema’s. Het is van belang dat het parkeren 
 van de boorplatforms in de uitvoeringsagenda wordt opgenomen; 
5.  er dient een duidelijke procedure met afwegingskader te komen over de verwerking van de wensen en 
 bedenkingen van raden en staten; 
6.  er dient een duidelijke procedure met afwegingskader te komen over de verwerking van de uitkomsten 
 van de formele consultatie. 
 
20. Voorstel tot eventuele wensen en bedenkingen met betrekking tot de concept Regionale Energie 
 Strategie Noord-Holland Noord. 
De fractie van de PVV dient een amendement in (A20.1) waarmee:  
I aan beslispunt 3 van het ontwerpbesluit een lid “b” wordt toegevoegd dat als volgt luidt: 
 “b.  Er moet een uitgebreid haalbaarheidsonderzoek worden gehouden inzake een scenario voor de 
  deelregio Kop van Noord-Holland waarin:  
  - zo min mogelijk gebruik wordt gemaakt van energie uit hernieuwbare bronnen,   
   warmtebronnen en waterstof;  
  - het aardgasnetwerk zoveel mogelijk intact blijft;  
  - wordt ingezet op kernenergie, waarbij o.a. wordt gekeken naar SMR’s en gestandaardiseerde 
   kerncentrales.” 
II aan beslispunt 3 van het ontwerpbesluit een lid “c” toe te voegen dat als volgt luidt: 
 “c. In het kader van het komende onderzoek vanuit het Rijk naar welke regio’s belangstelling hebben voor 
 de realisatie van een kerncentrale (Motie 35570-11) , aan te geven dat er vanuit de gemeenteraad van 
 Den Helder interesse is voor een kerncentrale in de deelregio Kop van Noord-Holland.”  
De raad besluit in meerderheid (5/22): 
Het bovengenoemde amendement te verwerpen. De fracties van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp en 
de PVV stemmen voor het amendement. 
 
Vervolgens besluit de raad in meerderheid (22/5): 
1.  in te stemmen met de concept-RES NHN als eerste resultaat uit het regionale proces om te komen tot 
 de RES 1.0, met als belangrijkste punten: 
 1.  Bij te dragen aan de landelijke opgave van 35 TWH hernieuwbare energie in 2030, door de opwek 
  van 4,2 TWh in de regio Noord-Holland Noord; 
 2.  De kaart met globale zoekgebieden voor opwek van grootschalige wind- en zonne-energie 
  daarvoor als uitgangspunt te hanteren. Het besluit reikt voor wat betreft de kaarten alleen over het 
  grondgebied van de gemeente Den Helder. 
 3.  Het vervolgproces om van de concept-RES te komen tot de RES 1.0; 
2.  Volmacht te verlenen aan wethouder Heleen Keur, als lid van de Stuurgroep RES NHN namens de 
 deelregio Kop van Noord-Holland, om de concept-RES met alle hierop ingediende reacties, wensen en 
 bedenkingen aan te bieden aan het Nationaal Programma RES voor doorrekening en advies; 
3.  De volgende wensen en bedenkingen mee te geven met de concept RES-NHN: 
 a.  In de concept RES onder het kopje “innovaties voor de toekomst, onderdeel waterstof “ toevoegen dat 
  Den Helder zich nadrukkelijk positioneert als toekomstig nationaal waterstof HUB en als onderdeel 
  van “Den Helder als waterstofknooppunt” mede een pilot wordt gestart om te onderzoeken of een 
  waterstoftoepassing mogelijk is in de gebouwde omgeving van Den Helder. 
De fracties van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp en de PVV stemmen tegen het voorstel. 
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21. Voorstel tot eventuele wensen en bedenkingen met betrekking tot herfinanciering Willemsoord BV. 
De raad besluit in meerderheid (24/3): 
1.  op grond van artikel 169 lid 4 Gemeentewet, in samenhang met artikel 7, van de Financiële verordening 
 gemeente Den Helder het college te berichten dat de raad geen bedenkingen heeft tegen het 
 voorgenomen besluit van het college van burgemeester en wethouders om aan Willemsoord BV een 
 aflossingsvrije lening van €18 miljoen te verstrekken die de bestaande financieringen van Willemsoord BV 
 bij de bankinstellingen en de gemeente vervangt; 
2.  de voorwaarden van de lening in overleg met de BNG en Willemsoord BV te bepalen. 
De fractie van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp stemt tegen het voorstel. 
 
22. Voorstel met betrekking tot algemeen belang besluit Willemsoord BV. 
De raad besluit in meerderheid (24/3): 
het beschikbaar stellen van middelen en/of voordelen aan Willemsoord bv door de gemeente, alsmede 
de economische activiteiten van ontwikkelings- en exploitatiemaatschappij Willemsoord bv aan te wijzen 
als plaatsvindend in het algemeen belang in de zin van artikel 25h, vijfde lid, van de Mededingingswet. 
De fractie van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp stemt tegen het voorstel. 
 
28. Verzoek tot uitstel behandeling tweede tussenrapportage. 
Op 22 september 2020 is het verzoek ontvangen om de behandeling van de tweede tussenrapportage te 
verplaatsen naar 30 november 2020. Vanuit het presidium is de behandeling van dit verzoek doorgeschoven 
naar de raadsvergadering. 
De raad besluit in meerderheid (25/2): 
het verzoek om de behandeling van de tweede tussenrapportage te verplaatsen naar 30 november 2020 te 
honoreren. Mevrouw Hamerslag en de heer Van Esdonk stemmen tegen het verzoek. 
Wethouder Visser zegt toe dat het college van burgemeester en wethouders de raad zo spoedig mogelijk 
nadat de nadere financiële gegevens beschikbaar zijn hierover zal informeren.  
 
23. Motie voor de realisatie van een regenboogzebrapad. 
De fractie van het CDA dient een motie (M23) in waarmee het college van burgemeester en wethouders en de 
burgemeester wordt opgedragen:  
1.  een regenboogzebrapad te realiseren aan de Theodorus Rijkersstraat in de omgeving van het
 speeltuintje;  
2.  indien dit niet mogelijk blijkt, 
 a. de verkeersveiligheid van de Theodorus Rijkersstraat te verbeteren en hier de buurtbewoners bij te 
  betrekken;   
 b. met een voorstel te komen van locaties waar in Den Helder wel een regenboogzebrapad kan worden 
  gerealiseerd en de resultaten hiervan nog dit jaar aan de raad voor te leggen. 
De raad besluit in meerderheid (25/2): 
de bovengenoemde motie te aanvaarden. De fractie van de PVV stemt tegen de motie. 
 
24. Motie met betrekking tot een stadscamping. 
De fractie van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp dient een motie in (M24) waarmee het college van 
burgemeester en wethouders wordt opgedragen: 
1. te onderzoeken of op één van bovengenoemde locaties een stadscamping gesitueerd kan worden;  
2. daarnaast te onderzoeken of wellicht een andere locatie binnen de linie meer geschikt zou zijn; 
3. de bevindingen van dit onderzoek vóór de begrotingbehandeling van november 2020 met de raad te 
 delen. 
Op basis van de toezegging van wethouder Keur dat het college van burgemeester en wethouders het 
onderwerp in een breder verband in de omgevingsvisie van Den Helder aan de orde brengt, houdt de fractie 
haar motie aan. 
 
25. Motie met betrekking tot het dumpen van zwerfkeien op belangrijke visgronden. 
De fractie van de VVD dient een motie in (M25) waarmee het college van burgemeester en wethouders wordt 
opgedragen: 
1.  de visserijsector in zijn algemeen steun te betuigen door het voorbeeld van onder andere de gemeente 
 Urk te volgen door een brief aan Minister Schouten te sturen met de opdracht om Greenpeace een halt 
 toe te roepen met hun gevaarlijke anti visserij actie, oftewel het dumpen van zwerfkeien op belangrijke 
 visgronden zodat de vissers hun beroep niet zonder gevaar meer kunnen uit oefenen; 
2.  deze brief als een gezamenlijk regionaal protest te laten gelden en de buurgemeenten Texel, Hollands 
 Kroon en Schagen verzoeken mee te laten ondertekenen.  
De raad besluit in meerderheid (25/2): 
de bovengenoemde motie te aanvaarden. De fractie van GroenLinks en mevrouw Vorstman stemmen tegen 
de motie. 
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26. Motie met betrekking tot veiling Rob Scholte. 
De fractie van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp dient een motie in (M26) waarmee het college van 
burgemeester en wethouders wordt opgedragen de geplande veiling van de kunst van Rob Scholte stop te 
zetten tot na de afwikkeling van de juridische procedures tussen de gemeente Den Helder en de kunstenaar 
Rob Scholte. 
De raad besluit in meerderheid (4/23): 
de bovengenoemde motie te verwerpen. De fracties van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp en de heer 
Vermooten stemmen voor de motie. 
 
27. Motie met betrekking tot werkzaamheden aan de burgemeester Visserbrug. 
De fractie van de VVD dient een motie in (M27) waarmee het college van burgemeester en wethouders wordt 
opgedragen in overleg te treden met de Koninklijke Marine en met hen de mogelijkheden te bespreken om de 
ontsluiting via de Zuid Poort per direct te gebruiken tijdens deze werkzaamheden.   
De fractie trekt haar motie in op basis van de toezegging van wethouder Keur dat het college van 
burgemeester en wethouders deze overneemt. 
 
29. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering rond 23.30 uur. 


