
Aanvraag voor het vragenkwartier voor het college van burgemeester en wethouders.
Voor dit agenda onderwerp wordt verwezen naar bijgevoegde bijlagen. 

Den Helder, 1 november 2021

Vragenkwartier omtrent het proces rondom de Huisduinerpolder

Geacht college,

Op 31 maart 2021 heeft uw college een motie overgenomen, met de toezegging deze naar letter en 
geest uit  te voeren. Het betreft  A.  De verrommeling van de Huisduinerpolder tegen te gaan door 
onregelmatigheden  te verwijderen,  B.  In  gesprek te  gaan met gebruikers  om indien mogelijk  een 
andere locatie te vinden voor het huidige gebruik en C. In overleg met Huisduinerbelang en Landschap 
Noord-Holland over deze kwestie te treden. Op 30 september, 6 maanden later, heeft uw college een 
RIB verstuurd betreffende ‘’termijnbericht toezegging Schuilstallen’’. In deze RIB valt te lezen dat uw 
college  momenteel  de  mogelijkheid  én  de  wenselijkheid overweegt om  bouwwerken  en 
verhardingen naast gerealiseerde schuilstallen te verwijderen, waarbij u aanvullend 6 maanden in acht 
neemt voor gebruikers om voor dergelijke bouwwerken een vergunning aan te vragen. 

De staat van de Huisduinerpolder is een belangrijk aandachtspuntpunt in de reeds ontwikkelde 
omgevingsvisie, en zal blijkend uit presentaties en avonden van de omgevingsvisie Den Helder een 
belangrijke rol spelen in het aanzien van ons erfgoed, zoals de Napoleon route. 

De fractie van het CDA begrijpt niet hoe het mogelijk is dat u 6 maanden nadat u een motie naar letter 
en geest overneemt een beleidsmatige draai maakt zonder daarbij de politiek te raadplegen. 
Aanvullend is de gemeenteraad niet geïnformeerd over hoe u van plan bent deze motie uit te voeren. 
Wij hebben enkel naar eigen observatie kunnen constateren dat de staat van dit gebied enkel 
verslechterd, waaruit wij concluderen dat de motie niet is uitgevoerd. 

Het CDA is bezorgd, en omdat het zich de mogelijkheid behoudt instrumenten in te zetten tijdens de 
raadsvergaderingen van november is gekozen om geen schriftelijke, maar mondelinge vragen te 
stellen tijdens een vragenkwartier:

1. Hoe rijmt u de inhoudelijke richting van de door uw verstuurde RIB op 30 september 2020 en 
de door u aangenomen motie op 31 maart 2021?

2. Welke concrete stappen zijn gezet deze motie uit te voeren? Waarom heeft u de raad niet 
eerder geïnformeerd over deze kwestie? 

3. Hoe ziet u de rol van het college inzake het bepalen van de wenselijkheid inzake dit dossier? 
Vindt u niet dat de wenselijkheid waarover u spreekt in uw RIB reeds is uitgesproken is door 
deze raad op 31 maart? 

4. Hoe ziet u de huidige staat van de Huisduinerpolder in relatie tot de reeds vastgestelde 
omgevingsvisie Huisduinen en de verschillende avonden over de omgevingsvisie Den Helder, 
waarbij dhr. Bindels en deze raad meermaals het belang van dit gebied i.r.t. de Napoleonroute 
heeft uitgesproken? 

5. Hoe vaak en wanneer heeft u contact gehad met het Huisduinerbelang en Landschap Noord-
Holland over deze kwestie, na dat u deze motie heeft overgenomen, cf toezeggingen op 3 en 
31 maart 2021?

6. Hoe bent u van het plan het CDA en deze raad gerust te stellen m.b.t. de uitvoering van deze 
motie? 

Namens de fractie van het CDA,

H.M. Krul


