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Verzoek agenda
 
Agenderen
 
Onderwerp: Voorstel tot vaststellen van de Verordening procedure nadeelcompensatie gemeente Den Helder 
2022.

 
Te agenderen in: commissie Stadsontwikkeling en –beheer op woensdag 2 maart 2022.
 
 
 
Aanleiding:                    Het vaststellen van een verordening procedure nadeelcompensatie is een van de 

besluiten die de gemeenteraad dient te nemen vóór inwerkingtreding van de 
Omgevingswet. In raadsinformatiebrief 2021-027268 is afgesproken om deze 
besluiten aan de gemeenteraad voor te leggen vóór de gemeenteraadsverkiezingen in 
maart 2022. 

 
Doel van de
bespreking:                   De gemeenteraad wordt gevraagd om de Verordening procedure nadeelcompensatie 

gemeente Den Helder 2022 vast te stellen. Deze verordening regelt vanaf 
inwerkingtreding van de Omgevingswet (gepland op 1 juli 2022) de wijze waarop 
verzoeken tot compensatie van door derden geleden schade als gevolg van 
rechtmatige besluiten van de gemeente Den Helder wordt geregeld.

 
 
 
Gewenste bijdrage van burgemeester en wethouders: geen
 
 
Bespreekstukken: Ja, bij het raadsvoorstel wordt de Verordening procedure nadeelcompensatie gemeente 
Den Helder 2022, zoals voorgesteld voor vaststelling, bijgevoegd.
 
 
Reden waarom dit onderwerp niet eerder op de bestuurlijke termijnkalender is gezet:
Het onderwerp staat nog niet op de bestuurlijke termijnkalender geagendeerd, omdat tot voor kort onduidelijk 
was hoeveel tijd de interne afstemming over dit onderwerp zou kosten. Hierdoor was nog niet duidelijk of de 
eerder gecommuniceerde planning gehaald zou worden. In afwachting van duidelijkheid hierover is het 
onderwerp nog niet op de bestuurlijke termijnkalender geagendeerd.
 
Noodzaak voor het agenderen van dit onderwerp in de gewenste vergadering:
Het vaststellen van een verordening procedure nadeelcompensatie is een van de besluiten die de 
gemeenteraad dient te nemen vóór inwerkingtreding van de Omgevingswet. In raadsinformatiebrief 2021-
027268 is afgesproken om deze besluiten aan de gemeenteraad voor te leggen vóór de 
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. 
 
Consequenties als het onderwerp niet in de gewenste vergadering geagendeerd kan worden:
Indien het onderwerp niet geagendeerd kan worden heeft dit als consequentie dat dit onderwerp geagendeerd 
dient te worden na de gemeenteraadsverkiezingen. De nieuw te installeren gemeenteraad heeft waarschijnlijk 
nog minder inhoudelijke kennis over de nieuwe Omgevingswet. Gezien de korte periode tot de geplande 
inwerkingtreding van de wet is het minder wenselijk om de vaststelling van deze verordening over te laten aan 
de nieuwe gemeenteraad. In raadsinformatiebrief 2021-027268 is daarom afgesproken om (onder andere) dit 
voorstel aan de gemeenteraad voor te leggen vóór de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. 
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Den Helder,
 
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en Wethouders van Den Helder,
 
 
J.A. (Jan) de Boer MSc.
burgemeester

R.M. (Robert) Reus
secretaris

 
Door de situatie rondom het Coronavirus werken veel medewerkers van de gemeente vanuit huis. Zij 
versturen daarom brieven digitaal. Om die reden is deze brief niet ondertekend.
 
 
 
 
 
 
 


