Besluitenlijst commissie Stadsontwikkeling en -beheer van 18 juni 2012.
1.

Opening en mededelingen.
De voorzitter, de heer W. Koning, opent de vergadering.

2.

Spreekrecht burgers.
De heer R. Wegman, voorzitter van de DetailhandelsFederatieDenHelder(DFD), spreekt in ten
aanzien van agendapunt 6 bestemmingsplan Westoever. De voorzitter geeft de
commissieleden in overweging de inspraakreactie te betrekken bij de beraadslagingen.

3.

Vaststelling agenda.
De fractie van de PvdA dient een ordevoorstel in, inhoudende dat de Structuurvisie Den
Helder 2025 en de planMER Structuurvisie Den Helder 2025 ná de zomer aan de raad ter
besluitvorming worden voorgelegd. Het heeft de fractie aan tijd ontbroken het voorstel
zorgvuldig door te nemen. Het ordevoorstel wordt voorgelegd aan de agendacommissie.

4.

Inrichtingsplan VOF 't Oost, omzetten locatie Oost 2 naar natuurgebied.
De heer P. Kranenburg van bureau Agens geeft aan de hand van een presentatie uitleg over
de inrichtingsplannen voor het vrijkomende grondgebied (6 hectare) op oostoever.

5.

Voorstel tot het vaststellen van de Stuctuurvisie Den Helder 2025 en de planMER
Structuurvisie Den Helder 2025.
Naar aanleiding van de vragen heeft wethouder Bruin aangegeven dat de passages over het
dubbelspoor tussen Schagen en Den Helder en de planning voor de realisatie van de
noordoost-variant nog worden gecheckt.
De commissie is van mening dat het voorstel besluitrijp is en ter besluitvorming geagendeerd
kan worden voor de raad.
Zoals bij de vaststelling van de agenda is opgemerkt, stelt de fractie van de PvdA voor het
voorstel na de zomer voor de raad te agenderen. Dit agenderingsvoorstel wordt gesteund
door de fracties van de Stadspartij Den Helder, GroenLinks en Behoorlijk Bestuur.
De fracties van de VVD, het CDA en D66 zijn van mening dat het voorstel geagendeerd kan
worden voor de raadsvergadering van 25 juni 2012.
De fracties van Trots, de ChristenUnie en de Vrije Socialisten zijn niet vertegenwoordigd.
Het agenderingsvoorstel van de PvdA wordt voorgelegd aan de agendacommissie.

6.

Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Westoever 2011.
De commissie adviseert in meerderheid de Raad hierover te besluiten conform het voorstel
van burgemeester en wethouders en het voorstel als bespreekpunt te agenderen voor de
raadsvergadering van 25 juni 2012. De fractie van de PvdA wenst in de raadsvergadering een
discussie over de handhaving van het bestemmingsplan. Voor de overige fracties is het
voorstel een hamerpunt.

7.

Besluitenlijst van de commissie Stadsontwikkeling en -beheer van 21 mei 2012.
De besluitenlijst is voor kennisgeving aangenomen.

8.

Termijnplanning.
De termijnplanning is voor kennisgeving aangenomen.

9.

Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering.

