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Oproep voor de vergadering van de commissie Stadsontwikkeling en -beheer van de 
gemeente Den Helder op maandag 2 juli 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. 

 
IR12.0226 

 
 
Ter advisering 
 
004 Voorrstel tot het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen voor de 

uitbreiding van het aantal slaap strandhuisjes op het strand van Julianadorp 
aan Zee van 45 naar 90 stuks. 
 
Het college is voornemens vergunning te verlenen voor de uitbreiding van 
het aantal slaap strandhuisjes op het strand bij Julianadorp aan Zee van 45 
naar 90 stuks. Omdat zienswijzen zijn ingediend tegen het plan, kan het 
college echter pas vergunning verlenen nadat de raad een verklaring van 
geen bedenkingen heeft afgegeven. Aan de raad wordt voorgesteld deze 
verklaring af te geven. 
De commissie dient de raad hierover te adviseren. 

RVO12.0211 

 
005 Voorstel tot het vaststellen van de nota Bodembeheer. 

 
Op basis van gewijzigde wetgeving is de Bodemkwaliteitskaart aangepast en 
wordt voorgesteld de nota Bodembeheer vast te stellen. Over het algemeen 
wordt het landelijk beleid  gevolgd en op een aantal aspecten wordt 
gebiedsspecifiek beleid voorgesteld. Met het gebiedspecifieke beleid worden 
knelpunten bij grondverzet opgelost en worden kostenreducties 
gerealiseerd. 
De commissie dient hierover de raad te adviseren. 

RVO12.0193 

 
 
Overig 
 
006 Besluitenlijst van de commissie Stadsontwikkeling en -beheer van  

18 juni 2012. 
 
De besluitenlijst is ter kennisname. 

IR12.0224 

 



¥ 

 
 
Oproep voor de vergadering van de commissie Stadsontwikkeling en -beheer van de 
gemeente Den Helder op maandag 2 juli 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 
 

 

 
007 Termijnplanning. 

 
De termijnplanning is ter kennisname. 

IR12.0225 

 
008 Sluiting. 

 
 

 


