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Oproep voor de vergadering van de commissie Stadsontwikkeling en -beheer van de 
gemeente Den Helder op 11 maart 2013 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis van  
Den Helder. 
 
Voorzitter:  J.P. Verhoef 
Commissiegriffier:  R. de Jonge 
 

 
 
 
A G E N D A 
 

 

 
001 Opening en mededelingen. 

 
 

 
002 Spreekrecht burgers. 

 
 

 
003 Vaststelling agenda. 

 
IR13.0100 

 
Ter advisering 
 
004 Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan De Schooten 2012. 

 
Het plangebied wordt begrensd door de Ravelijnweg/Waddenzeestraat in 
het noorden, het Noord-Hollands kanaal in het oosten, de Doggersvaart in 
het zuiden en de spoorbaan in het westen. Het bestemmingsplan voorziet in 
het vastleggen van de bestaande toestand/rechten en beleid ten aanzien 
van de woningen, bedrijven, groen water en bijbehorende wegen.  
Daarnaast is de bestaande toestand opgenomen van het bedrijventerrein de 
Schooten, waarbij de bestaande rechten binnen de wettelijke kaders die zijn 
verworven zijn gehonoreerd. Er is één zienswijze ingediend. 
De commissie dient de raad over dit voorstel te adviseren. 

RVO13.0013 

 
005 Voorstel tot het vaststellen van de Aanmeldnotitie bedrijventerrein Kooypunt 

Den Helder m.e.r.-beoordeling. 
 
Het college van burgemeester en wethouders is voornemens het 
industrieterrein Kooypunt uit te breiden met fase 3. Hiervoor wordt op dit 
moment een bestemmingsplan opgesteld. Doel van de aanmeldnotitie is op 
objectieve wijze inzichtelijk te maken wat de mogelijk relevante milieu 
gevolgen van de voorgenomen uitbreiding van Kooypunt zijn. Uit de 
aanmeldnotitie en de daaraan ten grond liggende onderzoeken blijkt dat er 
geen relatieve effecten zijn die het doorlopen van een m.e.r.-procedure 
zinvol maken.  
De commissie dient de raad over dit voorstel te adviseren. 
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A G E N D A 
 

 

Ter bespreking. 
 

 

006 Presentatie beheerplan openbare ruimte 2013. 
 
Aan de hand van een presentatie geeft wethouder Bruin informatie over de 
geplande werkzaamheden in de openbare ruimte in 2013. 

IR13.0054 

 
007 Sluiting. 

 
 

 


