
Besluitenlijst commissie Stadsontwikkeling en -beheer op 8 februari 2010. 
 
 
1. Opening en mededelingen. 

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. 
De voorzitter maakt er melding van dat er op woensdag 17 februari 2010 vanaf 19.30 uur een 
introductiebijeenkomst voor alle kandidaat-raadsleden plaatsvindt in de bovenfoyer van 
Schouwburg De Kampanje. 

 
2. Spreekrecht burgers.  
 Dhr. Van der Welle spreekt in ten aanzien van agendapunt 4 en overhandigd een brief met 66  
 handtekeningen aan wethouder Boskeljon. 
 De heer Gouwenberg spreekt in namens de Motorcrossvereniging ten aanzien van 
 agendapunt 4.  
 De heer Van Kampen spreekt in namens een aantal bewoners van de Kortevliet en 
 Middenvliet ten aanzien van agendapunt 4. 
 De voorzitter geeft de commissieleden in overweging de inspraakreacties te betrekken bij de  
 beraadslagingen.  
 
3. Vaststelling agenda. 
 De fractie van de PvdA verzoekt een tweetal korte vragen voor te leggen aan de 
 portefeuillehouder over wegen met vorstschade en toegankelijkheid van de 
 grafelijkheidduinen. De commissie stemt in met de beantwoording aan het einde van 
 de vergadering. De agenda is hierna vastgesteld. 
 
4. Motie van de fractie van de Partij van de Arbeid over het crossterrein op industrieterrein 
 Kooypunt. 

Wethouder Boskeljon geeft aan dat het collegestandpunt, dat is verwoord in 
raadsinformatiebrief van 2 februari 2010, is medegedeeld aan gedeputeerde Driessen. 
De heer Driessen heeft in het gesprek geopperd dat het wellicht interessant is te onderzoeken 
of een permanent overdekte hal gerealiseerd zou kunnen worden waarin meerdere 
durfsporten plaatsvinden. Wethouder Boskeljon heeft aangegeven dat deze mogelijkheid een 
nieuw element is en de moeite waard is te bezien mits de provincie hiervoor het initiatief 
neemt en een gesloten ‘businesscase’ aanbiedt. Het vorenstaande wordt in een brief aan de 
provincie bevestigd. 
 
Meerdere partijen hebben hun ongenoegen geuit over de wijze waarop de provincie Noord 
Holland het probleem dreigt neer te leggen bij de gemeente Den Helder. Een meerderheid in 
de commissie ziet geen redenen om af te wijken van eerdere afspraken met de provincie. 
Enkele fracties hebben aangegeven open te staan voor initiatieven en nadere onderzoeken 
voor een overdekte hal met meerdere durfsporten. 
 
De fractie van de PvdA heeft aangegeven dat zij de motie handhaven en behandeld willen 
hebben in de raadsvergadering van 15 februari 2010. De fractie overweegt nog de motie aan 
te passen ten aanzien van het haalbaarheidsonderzoek naar de plaatsing van een overdekte 
hal. 

 
5. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Bloemen- en Geleerdenbuurt 
 2008. 

De commissie adviseert unaniem uw Raad hierover te besluiten conform het voorstel van 
burgemeester en wethouders en het voorstel te agenderen als hamerpunt voor de 
raadsvergadering van 15 februari 2010. 

 
6. Voorstel tot het aanpassen van de bouwverordening en vaststelling van het Reglement 
 van orde op de Welstandscommissie. 

De commissie adviseert unaniem uw Raad hierover te besluiten conform het voorstel van 
burgemeester en wethouders en het voorstel te agenderen als hamerpunt voor de 
raadsvergadering van 15 februari 2010. 
 



7.  Besluitenlijst van de commissie Stadsontwikkeling en -beheer op 11 januari  2010. 
De besluitenlijst is voor kennisgeving aangenomen 

 
8. Termijnplanning. 

De termijnplanning is voor kennisgeving aangenomen. 
 

9. Sluiting. 
De fractie van de PvdA vraagt aan de portefeuillehouder of het mogelijk is een extra 
veegronde te doen voor wegen die door vorst ernstig beschadigd zijn. 
Wethouder Boskeljon geeft aan dat het vooral gaat om de Torplaan en de Texelstroomlaan en 
dat een extra veegronde mogelijk moet zijn. 
 
De fractie van de PvdA vraagt aan de portefeuillehouder of er al meer bekend is over de 
toegankelijkheid van de grafelijkheidduinen. 
Wethouder Boskeljon deelt mee dat hij in overleg is met Landschap Noord Holland waarbij 
ook dit onderwerp wordt meegenomen. 
 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. 


