
Besluitenlijst commissie Stadsontwikkeling en -beheer van 2 februari 2015.
           (BSL15.0023) 
 
Aanwezig: 
N. de Haan, R. van Wamel (Behoorlijk Bestuur); E. Krijns, G. Duijvelshoff (CDA); L. Kuipers,  
H. Verhoef (D66); M. Boessenkool, F. van Vliet (GroenLinks); C.J. Kleijn, O. van Velsen (Helder 
Onafhankelijk!); B. Blom, P. Blank (PvdA); K. Schmitz, U. Smit (Stadspartij Den Helder);  
B. Haitsma, J. Klopstra (VVD); J. van Donkelaar, M.H. Faas (ChristenUnie); K. van Driesten,  
F. Piekhaar (Vrije Socialisten); M. Ram, H. Mooijman (Fractie Vermooten). 
 
Voorzitter:   C. Bazen 
commissiegriffier:  R. de Jonge 
Portefeuillehouders:  J. van Dongen en P. Kos (agendapunt 4) 
 

 
 
1. Opening en mededelingen. 
 De voorzitter, de heer Bazen, opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
 
2. Spreekrecht burgers.  

Mevrouw Vermeer-Lagerveld spreekt in ten aanzien van agendapunt 4. 
De voorzitter geeft de commissie in overweging de inspraakreactie te betrekken bij de 
beraadslagingen. 

 
3. Vaststelling agenda. 
 De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 

4. Ontwikkeling stationslocatie en gebruik postkantoor. 
Naar aanleiding van de door het college van burgemeester en wethouder beschikbaar 
gestelde informatie en aanvullende informatie verstrekt door de heer R. Scholte hebben 
meerdere fracties vragen gesteld aan wethouder Kos. De vragen hadden betrekking op de 
afspraken die gemaakt zijn met het Rob Scholte Museum, de besluitvorming en legitimatie, 
het businessplan, de ontwikkeling van de stationslocatie en de informatievoorziening naar de 
raads- en commissieleden over dit dossier. Wethouder Kos heeft hierop een eerste reactie 
gegeven. Afgesproken is dat de beraadslagingen over dit onderwerp worden voortgezet in de 
eerstvolgende vergadering van de commissie Stadsontwikkeling en –beheer (16 februari 
2015) en dat de wethouder de niet beantwoorde vragen alsnog schriftelijk beantwoordt. 

 
5. Opzet van de nieuwe Welstandsnota. 

De heer J. Mühren, directeur Welstandzorg Noord Holland, geeft aan de hand van een 
presentatie uitleg over de ontwikkelingen in de regelgeving (deregulering), de gewenste 
sturing op ruimtelijke kwaliteit, het belang van de welstandsnota en de rol van de commissie 
voor Ruimtelijke Kwaliteit.  
Wethouder Van Dongen geeft aan dat de commissie de herziene welstandsnota in het tweede 
kwartaal van 2015 tegemoet kan zien. 

 
6. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet van € 2.040.611,- voor de uitvoering 

van het gemeentelijke bodemprogramma 2015-2018. 
De commissie acht het voorstel besluitrijp en adviseert het voorstel te agenderen als 
hamerpunt voor de raadsvergadering van 2 maart 2015. 

 
7. Sluiting. 
 Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering (circa 22.15 uur). 


