
Besluitenlijst commissie Stadsontwikkeling en -beheer van 24 november 2014. 
 
1. Opening en mededelingen. 
 De voorzitter, de heer Bazen, opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

  

2. Spreekrecht burgers.  
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt. 
 

3. Vaststelling agenda. 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 

 
4. Presentatie ’t Noorder Sandt. 

De heer Van der Reest geeft namens camping ’t Noorder Sandt aan de hand van een 
presentatie uitleg over de uitbreidingsplannen. 
Alle fracties, met uitzondering van de fractie van GroenLinks, staan positief tegenover de 
(aangepaste) plannen van camping ‘Noorder Sandt. 
Wethouder Van Dongen geeft aan dat zij op korte termijn in overleg gaat met de 
initiatiefnemer om te bezien in hoeverre de plannen voldoen aan de kaders van de provincie, 
welke mogelijkheden er zijn en welke informatie benodigd is om het overleg met de provincie 
te voeren. De wethouder verwijst daarbij met name naar de ‘Handreiking verblijfsrecreatie 
Noord-Holland’ van de Provincie Noord-Holland van september 2014. De link voor dit 
document wordt digitaal verspreid. Voorts geeft de wethouder aan dat, op basis van de 
Gebiedsvisie Duinzoom, die in februari 2015 ter behandeling wordt aangeboden, een integrale 
afweging kan worden gemaakt ten aanzien van ontwikkelingen en initiatieven in het 
duinzoomgebied. 

 
5. Voorstel tot het vaststellen van het Beleidsplan Openbare Verlichting 2014-2018. 

De commissie acht het voorstel besluitrijp en adviseert het voorstel te agenderen als 
hamerpunt voor de raadsvergadering van 1 december 2014. 
Wethouder Van Dongen zegt toe dat de ‘revolving fund’ na 3 of 4 jaar geëvalueerd wordt en 
dat de gemeenteraad, indien nodig, tussentijds wordt geïnformeerd over de voortgang. 
 

6. Voorstel tot het vaststellen van de Beheerverordening Algemene Begraafplaats  
Den Helder 2014. 
De commissie acht het voorstel besluitrijp en adviseert het voorstel te agenderen als 
hamerpunt voor de raadsvergadering van 1 december 2014. 
De fractie van GroenLinks heeft gevraagd naar de criteria die het bestuursorgaan hanteert 
voor de lijst, bedoeld in artikel 24, lid 1 van de beheerverordening. Wethouder Van Dongen 
gaat dit na, zo mogelijk nog voor de raadsvergadering. Ook wordt nog uitgezocht waar de 
bordjes met de oorspronkelijke grafnummers zijn gebleven. 
 

7. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening tot wijziging van de 
Afvalstoffenverordening. 
De commissie acht het voorstel besluitrijp en adviseert het voorstel te agenderen als 
hamerpunt voor de raadsvergadering van 1 december 2014. 
Wethouder Van Dongen kondigt aan dat het beleidsplan afvalinzameling zo mogelijk in het 
eerste kwartaal van 2015 maar in ieder geval vóór de kadernota ter behandeling aan de raad 
wordt aangeboden. 

 
8. Sluiting. 
 Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. 


