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Oproep voor de vergadering van de commissie Stadsontwikkeling en -beheer van de 
gemeente Den Helder op maandag 6 februari 2012 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis van 
Den Helder. 
 
Voorzitter: W. Koning   Commissiegriffier: R. de Jonge 
 

 
 
 
A G E N D A 
 

 

 
001 Opening en mededelingen. 

 
 

 
002 Spreekrecht burgers. 

 
 

 
003 Vaststelling agenda. 

 
IR12.0036 

 
Ter advisering 
 
004 Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Landelijk Gebied 2011. 

 
De gebiedsgrenzen van dit bestemmnigsplan worden gevormd door de 
Zanddijk in het westen, de Doggersvaart in het noorden, de Van 
Foreestweg/Schoolweg in het zuiden en het Noordhollands 
kanaal/Spoorbaan in het oosten. Het nieuwe winkelcentrum De Riepel en 
het natuurgebied Mariëndal zijn niet begrepen in het bestemmingsplan. 
Het bestemmingsplan is een conserverend bestemmingsplan dat voorziet in 
een actuele bestemmingsregeling voor agrarische percelen die het onder 
andere toestaat onder voorwaarden uit te breiden tot 1,5 hectare, het 
mogelijk maken van Bed en Breakfast, de minicampings en recreatief 
verblijf. Ook voorziet het plan in een kwaliteitsimpuls voor het recreatiepark 
De Zandloper. Er is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen ter plekke van 
het toekomstig tracé van de Noorderhaaks. 
De commissie dient hierover de raad te adviseren. 
 

RVO11.0243 

 
Ter bespreking 
 
005 Halfjaarrapportage Zeestad 1 januari - 1 juli 2011. 

 
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 8 december de 
halfjaarrapportage van Zeestad aan de raad aangeboden met het verzoek 
deze te agenderen voor de eerstvolgende commissievergadering. 
Dit punt stond ook geagendeerd voor de commissievergadering van  
23 januari 2012 maar is vanwege het tijdstip van de vergadering niet 
behandeld. 
 

IR12.0000 
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A G E N D A 
 

 

Overig 
 
006 Besluitenlijst van de commissie Stadsontwikkeling en -beheer van  

23 januari 2012. 
 
De besluitenlijst is ter kennisname. 

IR12.0035 

 
007 Termijnplanning. 

 
De termijnplanning is ter kennisname. 

IR12.0033 

 
008 Sluiting. 

 
 

 


