
Besluitenlijst commissie Stadsontwikkeling en -beheer van 10 februari 2014. 
 
Aanwezig: 
N. de Haan, M.C. Wouters (Behoorlijk Bestuur); W. Burggraaff, C.M. Bazen (CDA);  
T. Biersteker-Giljou, T.C. Polonius (ChristenUnie); L. Kuipers, H.S. Mosk (D66); C.J. Dol-Cremers,  
F. van Vliet (GroenLinks); M.L.C. Nihot, C.J. de Kleijn (Helder Onafhankelijk!); T. Rijnten, A. Pruiksma 
(PvdA); P. R. Reenders, P. Koopman (Stadspartij Den Helder); C.M. Dekker (Trots); D.R. Pastoor,  
C. van Driesten (Vrije Socialisten); R.N. Bruin en L.R. Bekker (VVD). 
 
Voorzitter J.P. Verhoef; commissiegriffier R. de Jonge. 
Portefeuillehouders: P. Bruin en S.C.G.M. den Dulk-Winder 
 
1. Opening en mededelingen. 
 De voorzitter, de heer Verhoef, opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
 De voorzitter stelt voor te beginnen met agendapunt 3 en te vervolgen met agendapunt 2.  

Dit ordevoorstel is door de commissie in meerderheid verworpen. 
  

2. Spreekrecht burgers.  
De heer H. Spek, mevrouw De Vries, de heer J. Mooij (namens de HOB en de VECOB),  
de heer J. Vonk en de heer H. van Kuijk (namens de werkgroep omwonenden stationslocatie) 
spreken in ten aanzien van agendapunt 4.  
De voorzitter geeft de commissieleden in overweging de inspraakreacties te betrekken bij de 
beraadslagingen. 
 

3. Vaststelling agenda. 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 

  
4. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Stationslocatie 2014. 

Een meerderheid van de commissie, bestaande uit de fracties van Behoorlijk Bestuur, de 
ChristenUnie, GroenLinks, Helder Onafhankelijk!, de PvdA, de Stadspartij Den Helder en de 
Vrije Socialisten zijn van mening dat het voorstel niet besluitrijp is. Deze fracties zijn van 
mening dat het rapport van kunsthistoricus Van Breugel over de wederopbouwperiode aan de 
stukken van het bestemmingsplan dient te worden toegevoegd en het college van 
burgemeester en wethouders dientengevolge de zienswijze-procedure opnieuw dient te 
doorlopen. 
De fracties van het CDA, D66, Trots en de VVD zijn van mening dat het voorstel wel besluitrijp 
is en geagendeerd kan worden voor de eerstvolgende raadsvergadering. 
De fractie van de VVD overweegt een amendement aan met betrekking tot het aanscherpen 
van de regels met betrekking tot de vloeroppervlakte horeca en detailhandel. 
De fractie van Trots overweegt een amendement met betrekking tot de bouwvlek bij 
Wienerhof.  
Het college van burgemeester en wethouders danwel de gemeenteraad dient zich nader te 
beraden over de voortgang. 

 
5.  Sluiting. 


