
 
 
Besluitenlijst vergadering commissie Stadsontwikkeling en -beheer van 16 september 2020  
 
Aanwezig:  
S. Hamerslag, C. van der Gaag (Behoorlijk Bestuur voor DH&J); J.P. Verhoef (D66); F. van Vliet,  
M. Boessenkool (GroenLinks), J.P. de Leeuw (PvdA); E.M. Krijns, R.J. Langedijk (CDA);  
A.J. Gatowinas (Stadspartij Den Helder); P.T. Bais, R.N. Bruin (VVD); B. Niggendijker, G.J. Krab 
(Beter voor Den Helder); J.P. van Donkelaar (ChristenUnie) F. Feeburg (PVV); M.J. Driehuis,  
M. Vermooten  (Senioren Actief Den Helder); A. Hogendoorn, M.E. Dijk (fractie Dijk). 
 
C.M. Bazen, voorzitter;  
R. de Jonge, commissiegriffier; 
R. Duynker (punt 4), H. Keur (punten 5 en 6), P. de Vrij (punten 7 en 8), wethouders.  

 
 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter opent de vergadering. Hij wijst op de regels die gelden wegens het coronavirus.   
Mevrouw Hamerslag deelt mede dat de schriftelijke vragen over de plannen voor een zorgcomplex 
aan de Prins Clauslaan door het college van burgemeester en wethouders zijn beantwoord en dat zij 
vanavond geen verzoek zal doen dit onderwerp toe te voegen aan de agenda. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt. 
 
3. Vaststelling agenda. 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.  
 
4.  Voorstel een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het gebruik 
 van perceel Luchthavenweg 30 in Den Helder als tijdelijk motorcrossterrein. 
De commissie acht het voorstel besluitrijp en stelt voor dit als hamerpunt te agenderen voor de 
raadsvergadering van 28 september 2020.  
 
5.  Voorstel tot eventuele wensen en bedenkingen met betrekking tot de concept 
 Regionale Energie Strategie Noord-Holland Noord. 
De commissie acht het voorstel besluitrijp en stelt voor dit als bespreekpunt te agenderen voor de 
raadsvergadering van 28 september 2020. De fracties van Behoorlijk Bestuur en de PVV overwegen 
amendementen in te dienen. 
 
6.  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 commissie acht het voorstel besluitrijp en stelt voor dit als hamerpunt te agenderen voor de 
raadsvergadering van 28 september 2020. Wethouder Keur zal voorafgaand aan de behandeling in de 
raad een reactie geven op twee vragen: 

• Vallen de logiesverblijven niet onder de plofzone? 

• Waarom heeft de procedure zo lang geduurd? 
 
7. Voorstel tot het vaststellen van de beheerplannen Kunstwerken en Watergangen 
 2020-2025 
De commissie acht het voorstel besluitrijp en stelt voor dit als hamerpunt te agenderen voor de 
raadsvergadering van 28 september 2020. Wethouder De Vrij reageert voorafgaand aan de 
behandeling in de raad schriftelijk op de gestelde vragen over het benodigde budget voor onderhoud 
van de kunstwerken en de definitieve oplossing voor de zoute kwel bij Noorderhaaks. 
 
  



 
 
 
8. Voorstel tot het vaststellen van de beheerplannen Groen en Wegen 2020-2025. 
De commissie acht het voorstel besluitrijp en stelt voor dit als hamerpunt te agenderen voor de 
raadsvergadering van 28 september 2020. Wethouder De Vrij reageert voorafgaand aan de 
behandeling in de raad schriftelijk op de technische vragen van de fractie van GroenLinks, de 
verantwoordelijkheid voor het vrijhouden van de strandopgangen en de opgenomen tekst over  
de achterstallige kosten wegen 2020 (ad. € 8,3 mln.). 
 
9..   Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering rond 22.50 uur. 


