
RAADSCOMMISSIE STADSONTWIKKELING EN BEHEER
Locatie: Raadzaal

Datum: woensdag 1 september 2021 

Tijdstip: 19:30 uur

Voorzitter: de heer B. Niggendijker

Griffier: de heer F. Blok

ALGEMEEN

1 Opening en mededelingen

2 Spreekrecht burgers

3 Vaststelling agenda

TER ADVISERING

4 Voorstel met betrekking tot het Rekenkamerrapport Quick-Scan 
Duurzaamheidsbeleid
Samenvatting:
Duurzaamheid is een actueel onderwerp dat sterk in beweging is. Ook de gemeente Den 
Helder heeft lokale duurzaamheidsambities geformuleerd. De Rekenkamercommissie van 
Den Helder heeft middels een quick-scan onderzocht of het duurzaamheidsbeleid van de 
gemeente doelmatig en efficiënt is vormgegeven en of de gestelde ambities en 
doelstellingen binnen bereik zijn. Uit de quick-scan komt naar voren dat een actueel 
overkoepelend duurzaamheidsbeleid ontbreekt in Den Helder. De focus van het beleid ligt, 
zo ziet de Rekenkamercommissie, vooral op de energietransitie. Waar de ambitie van Den 
Helder hoger ligt dan de landelijke ambitie, blijven de prestaties achter ten opzichte van 
landelijke ontwikkelingen en ook ten opzichte van de eigen ambitie. De thema’s zijn 
versnipperd qua beleid en uitvoering. Er is geen overkoepelend beleid en er is evenmin 
een overkoepelende duurzaamheids-monitoring in Den Helder. Het duurzaamheidsbeleid 
van Den Helder is daarmee inhoudelijk onvoldoende vormgegeven. 
De Rekenkamercommissie doet naar aanleiding van het onderzoek zowel het college als 
de gemeenteraad daarom een vijftal aanbevelingen. De commissie dient de raad te 
adviseren over het voorstel.

TER BESPREKING

5 Consultatie keuzeopgaven gemeenteraad in het kader van de Omgevingswet.
Samenvatting:
Er zijn vier keuzeopgaven waar de gemeenteraad een besluit op moet nemen voor 
invoering van de Omgevingswet
- gevallen waarin er sprake is van advies met instemming;
- gevallen waarin de uitgebreide procedure wordt toegepast;
- gevallen waarin er sprake is van verplichte participatie;
- onderdelen van het omgevingsplan die worden gedelegeerd van gemeenteraad naar 
college.

Aan de hand van een presentatie wordt de commissie geïnformeerd over de 
keuzemogelijkheden en wordt aan de commissie gevraagd waar de voorkeuren naar 
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uitgaan. Na consultatie van de commissie wordt er een raadsvoorstel voorbereid en ter 
besluitvorming aangeboden in november 2021.

OVERIG

6 Sluiting


