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Onderwerp : Voorstel tot het vaststellen van de Strategische Uitgangspunten bij de 
omgevingsvisie gemeente Den Helder

De raad van de gemeente Den Helder;

gelezen het raadsvoorstel van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 9 
november 2021,

kennis genomen hebbende van de voorbereidende commissievergadering Raadscommissie 
Stadsontwikkeling en Beheer op 8 december 2021.

besluit:

1. de Strategische Uitgangspunten bij de omgevingsvisie gemeente Den Helder vast te stellen, 
rekening houdend met de volgende aanpassingen:

1. Pagina 6: het centrale uitgangspunt wordt aangepast naar: ‘Onze leefomgeving wordt 
toekomstbestendig ingericht en gebruikt en draagt bij aan een sterke samenleving’ en in de 
onderliggende tekst wordt meer nadruk gegeven aan welzijn en sociale cohesie;

2. Pagina 6-7: in de tekst onder het centrale uitgangspunt worden de vijf landelijke pijlers van 
duurzaamheid (energietransitie, klimaatadaptatie, biodiversiteit, circulaire economie en 
duurzame mobiliteit) benoemd en nader toegelicht;

3. Pagina 9: het centrale uitgangspunt wordt aangepast naar: ‘De gemeente Den Helder behoudt 
en versterkt haar kenmerkende open landschappen en Huisduinen, Julianadorp en Den 
Helder ontwikkelen zich daarbinnen verder als aparte kernen. De stad Den Helder kenmerkt 
zich door de open ruimten tussen de stadsdelen en de wijken Binnen de Linie, Nieuw Den 
Helder en De Schooten hebben een onderscheidend karakter’;

4. Pagina 14-16: de noodzaak en wenselijkheid van deze ambitie worden nader onderzocht en 
de uitkomst hiervan wordt betrekken bij de actualisatie van de deel-omgevingsvisie 
Julianadorp;

5. Pagina 21-27: in aansluiting op de Omgevingsvisie Julianadorp, wordt een zoekgebied voor 
woningbouw na 2030 aan de noordzijde van de Van Foreestweg toegevoegd aan de kaarten 
en een toelichtende tekst toegevoegd aan de tekst onder de deelkaart ‘ontwikkelingen’;

6. Pagina 24: de tekst bij het eerste aandachtsstreepje aan te passen naar: ‘Afwaarderen van de 
Waddenzeestraat in verkeerstechnisch opzicht zal de scheiding tussen fort en wijk minder 
hard maken en biedt kans om landschappelijke kwaliteit toe te voegen. Of dat door middel van 
zeer kleinschalige bebouwing kan, moet onderzocht worden in de uitwerking voor het gebied 
Bijlweg en de Visie op de Stelling. De kwaliteit van het beschermd stadsgezicht mag in ieder 
geval niet worden aangetast.’;

7. Pagina 29: de aansluiting van Tuindorp op de Stelling wordt nader uitgewerkt binnen de 
deelvisies voor De Stelling en Stad binnen de Linie;

8. Pagina 33: de ambitie om het Rondje Stelling compleet te maken en aan te vullen met de 
ambitie om dit niet alleen voor wandel- en fietsroutes te laten gelden, maar ook te streven 
naar een complete vaarroute en ontbrekende schakels hierin op te lossen;

om deze vervolgens in te brengen in de participatieprocessen om te komen tot (deel)omgevingsvisies 
voor de gebieden Stad binnen de Linie, De Stelling, het Maritiem Cluster, Nieuw Den Helder en De 
Schooten.



2/2
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