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Oproep voor de vergadering van de commissie Stadsontwikkeling en -beheer van de gemeente  
Den Helder op maandag 10 september 2018 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis van  
Den Helder (locatie Drs. F. Bijlweg 20). 
 
Voorzitter:  C.M. Bazen   
Commissiegriffier:  F. Blok 
 

 

 

A G E N D A 
 

 

 
001 Opening, mededelingen. 

 
 

002 Spreekrecht burgers. 
 

 

003 Vaststelling agenda. 
 

IR18.0141 

 
Ter bespreking 
 
004 Zoektocht nieuwe locatie trialclub TCO. 

 
Trialclub TCO is noodgedwongen op zoek naar een ander trialterrein.  
De vraag aan de gemeente Den Helder is of zij hiertoe mogelijkheden zien 
en bereid zijn medewerking te verlenen. 
De Trialclub geeft een korte presentatie over de plannen en een toelichting 
op hun verzoek aan de gemeente. 
 

AV18.00059 

 
Ter advisering 
 
005 Voorstel tot het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen voor de 

omgevingsvergunning Zonnepark Kooypunt. 
 
Op 3 januari 2017 is door Sun Invest 1 B.V. een aanvraag 
omgevingsvergunning ingediend voor het oprichten van een zonnepark. 
Voor dit bouwplan is een uitgebreide voorbereidingsprocedure voor een 
omgevingsvergunning gevolgd. Tijdens de ter inzage legging van het 
ontwerpbesluit zijn er twee zienswijzen ingediend. 
Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad thans voor een 
'verklaring van geen bedenkingen' af te geven zodat de 
omgevingsvergunning kan worden verleend. 
De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel. 
 

RVO18.0089 

006 Voorstel tot het vergroten van de inzet vanuit het programma 
Gebiedsgerichte aanpak. 
 
Het programma Gebiedsgerichte aanpak heeft een looptijd van drie jaar 
(2018, 2019 en 2020).Voor 2018 wordt ingezet op de Visbuurt, Kruiszwin 
1&2 en de Schout- en Schepenenbuurt. 
Voor 2019 wordt voorgesteld om in te zetten op vier buurten, namelijk de 
Oostslootbuurt, Zuiderzeebuurt, Kruiszwin 3-5 en de Landmetersbuurt. 
De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel. 

RVO18.0097 
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A G E N D A 
 

 

007 Voorstel tot het vaststellen van de regionale nota Bodembeheer 
 
Hergebruik van grond en baggerspecie is sinds 1 juli 2008 geregeld in het 
Besluit Bodemkwaliteit en de Regeling Bodemkwaliteit. Hierin wordt 
gestreefd naar zo veel mogelijk hergebruik van grond en baggerspecie, 
zodat minder primaire grondstoffen nodig zijn. Om conform het Besluit op 
een duurzame manier vorm te kunnen geven aan grond- en baggerverzet 
dient een gemeente te beschikken over een bodemfunctieklassenkaart, 
bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer. De bodemfunctieklassenkaart 
en bodemkwaliteitskaart zijn reeds door het college vastgesteld. 
Het college van burgemeester en wethouders stelt thans voor de regionale 
nota bodembeheer vast te stellen. 
De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel. 

RVO18.0091 

 
 
008 Sluiting. 

 
 

 


