
Besluitenlijst vergadering commissie Stadsontwikkeling en -beheer van 3 maart 2021  
 
Aanwezig:  
L.G.J.M. van Esdonk, C. van der Gaag (Behoorlijk Bestuur voor DH&J); J.P. Verhoef, G. de Vries 
(D66); F. van Vliet, M. Boessenkool (GroenLinks), J.P. de Leeuw (PvdA); E.M. Krijns, S. Janssen-
Dikmans (CDA); H. van Dongen, A.J. Gatowinas (Stadspartij Den Helder); P.T. Bais, G. Kraak (VVD); 
D.E. Pater (Beter voor Den Helder); S.T. Pavlotzky (ChristenUnie) R.H. Brockholz (PVV);  
M. Vermooten, N. de Vos (Senioren Actief Den Helder), M.C. Apan Vega (Gemeentebelangen  
Den Helder). 
 
B. Niggendijker, voorzitter;  
R. de Jonge, commissiegriffier; 
R. Duijnker, portefeuillehouder. 

 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter opent de vergadering en wijst de commissieleden op het gebruik van de WhatsApp-
groep voor de communicatie tijdens de vergadering. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt. 
 
3. Vaststelling agenda. 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Voorstel tot het vaststellen van het beleidskader schuilstallen Julianadorp 
De commissie acht het voorstel in meerderheid besluitrijp en stelt voor het voorstel als hamerpunt te 
agenderen voor de raadsvergadering van 6 april 2021.  
De fractie van Senioren Actief en de PvdA nemen het voorstel mee terug naar de fractie. 
 
Naar aanleiding van de beraadslagingen geeft wethouder Duijnker aan 
- bereid te zijn tot overleg met Landschap Noord-Holland en de Vereniging Huisduiner Belang over 

alle bouwwerken in de Huisduinerpolder;  
- dat er werk zal worden gemaakt van handhaving in de Huisduinerpolder; 
- schriftelijk terug te komen op de vraag van de fractie van de VVD over het overgangsrecht; 
- schriftelijk terug te komen op de vraag van de fractie van de ChristenUnie over de afstand tussen 

de schuilstallen als clustering niet mogelijk blijkt; 
- een plattegrondje met een de nieuwe situering van de schuilstallen toe te sturen zodra een en 

ander gerealiseerd is. 
 
5. Transitievisie warmte 
De commissie heeft de eerste verkenning Transitie Visie Warmte gesproken. Daarbij zijn de volgende 
elementen aan de orde geweest: 
o het dient voor inwoners betaalbaar te blijven ondere andere door gebruik te maken van Nationale 

en Europese subsidies. Is het verstrekken van leningen wel het geschikte instrument? 
o het is belangrijk inwoners in een vroeg stadium mee te laten denken en praten. Kies een duidelijk 

participatietraject;  
o het is van belang op korte termijn een goede informatievoorziening voor inwoners op te zetten, 

ongerustheid bij inwoners weg te nemen en draagvlak te creëren voor de verschillende opties. 
Het orgnaniseren van webinars en het opzetten van een website is te overwegen. 

o de gemeente zou meer een actieve regiseursrol kunnen vervullen; 
o het achterblijven van de netwerkaanbieders is een zorgpunt; 
o de gemeente dient open te blijven staan voor alternatieven; 
o er is behoefte aan terugkoppeling over de stand van zaken met betrekking tot duurzaamheid; 
o er zijn zorgen geuit over de ambtelijke capaciteit in relatie tot de planning (vaststelling door de 

raad in het vierde kwartaal van 2021).  
 
6. Sluiting. 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 22.00 uur. 
 
 


