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Den Helder 
Verzoek agenda 

Kenmerk: AV15.xxxxxx / WD-fractie 

Agenderen 

Onderwerp: Bestemming Stationslocatie 

Te agenderen in: commissie Stadsontwikkeling en Beheer op 2 februari 2015. 

Aanleiding: 1. Uitblijven visie op bestemming Stationslocatie; 
2. Procedure met betrekking tot Rob Scholte Museum. 

Doel van de bespreking: 
• Inzicht krijgen in plannen college mbt Stationslocatie. 
• Inzicht krijgen in besluitvorming van college omtrent gevolgde procedure met betrekking tot Rob 

Scholte Museum. 
• Betere beantwoording schriftelijke vragen dan gedaan is in RV14.0078. 

Gewenste bijdrage van burgemeester en wethouders: 
Visie op de verdere ontwikkeling van de stationslocatie; 
Voorafgaand aan de vergadering beschikbaar stellen van alle schriftelijk stukken tussen het 
college dan wel individuele wethouder(s) en Rob Scholte / Rob Scholte Museum en de daarbij 
behorende collegebesluiten; 
Openheid van zaken over de gevoerde gesprekken en gemaakte afspraken inzake het Rob 
Scholte Museum. 

Bespreekstukken: 
• Raadsinformatiebrief nr. RI14.0100 
• Raadsvragen W D en beantwoording nr. RV14.0078 

Reden waarom dit onderwerp niet eerder op de bestuurlijke termijnkalender is gezet: 
• Uitblijven visie college op bestemming Stations locatie zoals voor 1 januari 2015 is toegezegd door 

wethouder Van Dongen in vergadering commissie Bestuur en Middelen van 29 oktober 2014; 
• Gewacht op beantwoording schriftelijke vragen W D nr. RV14.0078. 

Noodzaak voor het agenderen van dit onderwerp in de gewenste vergadering: 

Spoedige duidelijkheid gewenst over ontwikkeling en de afspraken. 

Consequenties als het onderwerp niet in de gewenste vergadering geagendeerd kan worden: 

Voortdurende onduidelijkheid. 

DeryHelder, 9 januari 2015, 
namens de fractie van de W D 
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DEN HELDER 

Bijlage bij agenderingsverzoek /griffie 

Onderwerp: Agenderingsverzoek bestemming Stationslocatie 

In zijn vergadering van 6 mei 2014 heeft de raad besloten het college o.a. op te dragen direct 
te stoppen met alle activiteiten rond de geplande nieuwbouw van een stadhuis aan de 
stationslocatie, te komen met een plan tot de herinrichting van dit gebied en zo spoedig 
mogelijk te komen met een nieuw bestemmingsplan. 

Ter beantwoording van gestelde vragen in de commissie Bestuur en Middelen van 29 
oktober 2014 heeft wethouder van Dongen aangegeven dat dit gebied inderdaad nog steeds 
een ontwikkelingsgebied is en dat het college voor 1 januari 2015 met een visie komt waaruit 
blijkt dat dit gebied nader bestemd wordt als zgn. "visitekaartje van Den Helder". 

Intussen wordt via een voor velen onduidelijke procedure en besluitvorming invulling aan een 
nog niet bekende bestemming gegeven door legalisering op deze locatie van het Rob 
Scholte Museum. 

De vragen en beantwoording ervan die middels document RV14.0078 zijn afgedaan, het 
uitblijven van een visie op de bestemming van de Stationslocatie en het ontbreken van dit 
onderwerp op de bestuurlijke termijnkalender rechtvaardigen o.i. een verdere discussie 
hierover in de gemeenteraad. 

J. Klopstra 
W D 

Het agenderingsverzoek wordt mede ingediend door: 


