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MOTIE Tegengaan vernieling Huisduinerpolder

De raad van de gemeente Den Helder, in vergadering bijeen op 31 maart 2021;
In de Raadscommissie Stadsontwikkeling en Beheer van 3 maart jl. is met betrekking tot het beleidskader schuilstallen
gesproken over de vernieling van de Huisduinerpolder. Naast de illegale bebouwing wordt een deel van de polder beplant
met bomen, bestraat, afgegraven voor de aanleg van vijvers, bebouwd met stenen muurtjes en liggen er overal mesthopen.
Wethouder Duijnker zei in deze vergadering: "Laten we duidelijk zijn die bouwvalletjes die er nu staan, staan er allemaal
illegaal en moeten allemaal verdwijnen, ook wat er allemaal omheen hangt... Er is geen overgangsrecht, want ze moeten
evengoed allemaal weg, ook als er geen schuilstallen zouden komen.
Op voorwaarde van en met de toezegging van de wethouder dat hij meteen handhavend gaat optreden tegen genoemde
vernieling van het gebied, heeft de commissie het Beleidskader schuilstallen (wat een goed stuk is) als hamerpunt doorgeleid
naar de raad. De vernieling en illegale bebouwing op de Huisduinerpolder dient ook los te worden gezien van het
beleidskader Schuilstallen.

constaterende dat:
• natuurgebied de Huisduinerpolder als onderdeel van de Napoleon route een kwetsbaar en waardevol
gebied is wat gekoesterd moet worden;
• paardenhouders (niet zijnde de maneges!) het gebied onherstelbare schade aanbrengen;
• de gebruikers op de hoogte zijn gesteld door het college dat behalve legale schuilstallen als vast te
stellen in het beleidskader er geen bebouwing toegestaan is;
• dat sinds de commissievergadering eerder deze maand gebruikers verder zijn gegaan met het vernielen
van de Huisduinerpolder door de aanleg van verdere bestrating en een moestuin;

van mening zijnde dat:
• de aantasting van het gebied door de gebruikers met een dusdanige voortvarendheid gebeurd dat
langer wachten niet verantwoord is;
• het beschermen van een kwetsbaar natuurgebied als de Huisduinerpolder in de eerste plaats een
verantwoordelijkheid is van de gemeente;

draagt het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester op:
1. Per direct handhavend op te treden en gebruikers te sommeren per ommegaande alle bebouwing te
verwijderen.
2. Met de gebruikers uit te zien naar een andere locatie, als zij in dit gebied niet op een verantwoorde
wijze hun hobby kunnen uitoefenen.

Namens de fractie van het CDA, Edwin Krijns

