
RAADSCOMMISSIE STADSONTWIKKELING EN BEHEER
Locatie: Raadzaal

Datum: woensdag 8 december 2021 

Tijdstip: 19:30 uur

Voorzitter: de heer C.M. Bazen

Griffier: de heer R. de Jonge

ALGEMEEN

1 Opening en mededelingen

2 Spreekrecht burgers

3 Vaststelling agenda

TER ADVISERING

4 Voorstel tot het vaststellen van de Strategische Uitgangspunten bij de 
omgevingsvisie gemeente Den Helder
Samenvatting:
De gemeente Den Helder werkt, in samenspraak met bewoners, ondernemers, 
maatschappelijke organisaties, ketenpartners en andere belanghebbenden, aan de 
omgevingsvisie. De omgevingsvisie is hét instrument onder de nieuwe Omgevingswet 
waarmee de gemeente richting geeft aan de ontwikkeling van de leefomgeving. In 2018 en 
2019 heeft de gemeenteraad de Omgevingsvisie Huisduinen en de Omgevingsvisie 
Julianadorp al vastgesteld als deel-omgevingsvisies. Voor een verdere uitwerking van de 
stad Den Helder worden vijf deelvisies (Stad binnen de Linie, Maritiem Cluster, De Stelling, 
Nieuw Den Helder en De Schooten) opgesteld. In dit proces is duidelijk geworden dat er 
belangen en afwegingen spelen die stads- of gemeentebreed moeten worden gemaakt. De 
gemeente Den Helder staat namelijk voor grote opgaven, die vragen om een duidelijk 
langetermijnperspectief en sturing hierop door de gemeente. Deze strategische 
uitgangspunten schetsen dit langetermijnperspectief door de belangrijkste hoofdlijnen, 
opgaven en ontwikkelingen weer te geven waarop de gemeente wenst in te zetten in de 
omgevingsvisie. De gemeenteraad wordt gevraagd om de strategische uitgangspunten vrij 
te geven voor inbreng in de participatieprocessen, om samen met belanghebbenden te 
komen tot de omgevingsvisie voor de gemeente Den Helder. De commissie dient de raad 
te adviseren over het voorstel.

5 Voorstel tot het vaststellen van de Transitievisie warmte
Samenvatting:
In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt over het terugdringen van de uitstoot van 
broeikasgassen en het inzetten van duurzame en schone energiebronnen. Gemeenten zijn 
verplicht een Transitievisie Warmte voor het eind van 2021 vast te stellen. In de 
voorliggende Transitievisie Warmte wordt aangegeven met welke bronnen en in welk 
tijdsbestek tot 2050 de gebouwde omgeving van duurzame warmte wordt voorzien. In 
deze Warmtetransitievisie word het pad uitgestippeld naar een duurzame en 
toekomstbestendige warmtevoorziening om bij te dragen aan CO2-reductie.  De 
Transitievisie Warmte moet de komende jaren uitgewerkt worden met 
wijkuitvoeringsplannen, waar alle stakeholders nauw bij betrokken gaan worden. De 
gemeenteraad wordt gevraagd deze Transitievisie Warmte vast te stellen en de verwachte 
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Rijksmiddelen voor de uitvoering naar wijkuitvoeringsplannen te reserveren. De commissie 
dient de raad te adviseren over het voorstel.

TER BESPREKING

6 Bereikbaarheid algemeen
Samenvatting:
De bereikbaarheid van de stad en de haven kan worden verbeterd door scheiding van 
verkeersstromen. Dit vraagt niet alleen om te kijken naar de infrastructuur zelf, maar ook 
naar de positionering van functies die bijdragen aan de verkeersdruk en (mogelijke) 
oplossingen die verkeersstromen verminderen. Het college van burgemeester gaat 
ondermeer in op de mogelijkheden tot verbetering van de doorstroming van het TESO-
verkeer  en het wegnemen van ‘Texel-gerelateerde’ parkeerdruk in de omgeving van de 
TESO-veerhaven. 

OVERIG

7 Sluiting


