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Oproep voor de vergadering van de commissie Stadsontwikkeling en -beheer van de 
gemeente Den Helder op maandag 18 mei 2009 om 19.30 uur in de plaza van het stadhuis van  
Den Helder. 
 
Voorzitter: H.H. Abbenes  Commissiegriffier: R. de Jonge 
 

 
 
 
A G E N D A 
 

 

 
001 Opening en mededelingen. 

 
 

 
002 Spreekrecht burgers. 

 
 

 
003 Vaststelling agenda. 

 
 

 
Ter advisering. 
 
004 Voorstel tot het vaststellen van het beheer- en ontwikkelingsplan 

Waddengebied. 
 
Het Beheer en ontwikkelingsplan is een gezamenlijke visie op het beheer en 
de ontwikkeling van het Waddengebied. Het draagvlak en het commitment 
van de betrokken overheden wordt geborgd door de ondertekening van een 
(instemmings) convenant voor de uitvoering van de afspraken/agenda die in 
het plan zijn opgenomen. In totaal is aan 5 ministeries, 3 provincies,  
18 gemeenten en 4 waterschappen eenzelfde verzoek tot instemming met 
het BO-plan en ondertekening van het uitvoeringsconvenant gedaan. 
De commissie dient hierover advies aan de raad uit te brengen. 

BL09.00803 

 
005 Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Julianadorp Zuid 2008. 

 
Het ontwerp bestemmingsplan heeft 6 weken ter visie gelegen en wordt 
thans ter vaststelling aan de raad aangeboden. Op grond van de termijnen 
gesteld in de Wet ruimtelijke ordening dient de raad het bestemmingsplan 
uiterlijk15 juni 2009 vast te stellen. 
De commissie dient hierover advies aan de raad uit te brengen. 

BL09.00797 

 
Ter bespreking. 
 
006 Zorgplicht grondwateroverlast. 

 
De fractie van D66 heeft verzocht om agendering van dit onderwerp. 
Doel van de bespreking is een debat betreffende de zorgplicht voor het 
grondwater teneinde duidelijkheid te krijgen over de invulling van deze 
zorgplicht. Omdat uit deze zorgplicht ook aansprakelijkheden kunnen 
ontstaan, acht de fractie van D66 het noodzakelijk om de zorgplicht en de 
consequenties daarvan in de commissie aan de orde te stellen. 

IR09.0141 
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A G E N D A 
 

 

Overig. 
 
007 Besluitenlijst van de commissie Stadsontwikkeling en -beheer van  

20 april 2009. 
 
De besluitenlijst is ter kennisname aangeboden. 

IR09.0140 

 
008 Termijnplanning. 

 
De termijnplanning is ter kennisname aangeboden. 

IR09.0142 

 
009 Sluiting. 

 
 

 


