Besluit
Vergadering d.d.

: 28 september 2020

Besluit nummer

: 2020-042965

Onderwerp

: Voorstel tot eventuele wensen en bedenkingen met betrekking tot de
instemmingsverklaring Verklaring Toogdag Waddengebied 2020 - Agenda
voor het Waddengebied 2050

De raad van de gemeente Den Helder;
gelezen het raadsvoorstel van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 25
augustus 2020,
kennis genomen hebbende van de voorbereidende commissievergadering Raadscommissie Bestuur
en Middelen op 14 september 2020.

besluit:
1. Op grond van artikel 169 lid 4 Gemeentewet, in samenhang met artikel 7, van de Financiële
verordening gemeente Den Helder het college te berichten dat de gemeenteraad de volgende
bedenkingen heeft over het voorgenomen besluit van het college van B&W om op 18 november 2020
de instemmingsverklaring: “Verklaring Toogdag Waddengebied 2020 - Agenda voor het
Waddengebied 2050” door de gemeente Den Helder te ondertekenen:
1. Bereikbaarheid van de haven van Den Helder kent met Rijkswaterstaat en provincie
Noord-Holland overeenstemming over de tekst. Met Rijkswaterstaat, provincie NoordHolland en Defensie dient de bereikbaarheid van de haven zo snel als mogelijk te
worden verbeterd. Hierbij wordt de vervanging van de Moormanbrug in de richting van
de Ravelijnweg (wellicht de Ravelijnbrug) nadrukkelijk meegenomen (A19.1).
2. De tekstformulering over de civiel militaire aspecten van de haven van Den Helder kwam
moeizaam tot stand. De uitwerking daarvan in samenwerking met defensie blijft een punt van
aandacht en is geborgd in de strategische verkenning van het Maritiem cluster Den Helder.
3. Den Helder verkent i.h.k.v strategische verkenning Maritiem cluster de gewenste governance.
De governance Waddengebied betreft het voor een deel dezelfde partijen
4. Het parkeren van de boorplatforms staan genoemd onder de thema’s. Het is van belang dat
het parkeren van de boorplatforms in de uitvoeringsagenda wordt opgenomen
5. Er dient een duidelijke procedure met afwegingskader te komen over de verwerking van de
wensen en bedenkingen van raden en staten.
6. Er dient een duidelijke procedure met afwegingskader te komen over de verwerking van de
uitkomsten van de formele consultatie.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 28 september 2020
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