
Besluitenlijst commissie Stadsontwikkeling en -beheer van 4 februari 2013. 
 
 
1. Opening en mededelingen. 
 De voorzitter, de heer J.P. Verhoef, opent de vergadering. 
 
2. Spreekrecht burgers.  

De heren R. Wegman en J. Mooij spreken in ten aanzien van agendapunt 4, bestemmingsplan 
Willemsoord: 
De voorzitter geeft de fracties 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 Willemsoord. 

Wethouder Bruin geeft aan dat de door het college van burgemeester en wethouders 
voorgestelde wijzigingen op het bestemmingsplan in de vorm van een erratum aan de raad 
worden voorgelegd. Dit erratum wordt uiterlijk woensdag 6 februari 2013 aan de 
vergaderstukken voor de raad toegevoegd. 
De commissie adviseert unaniem de raad het voorstel te agenderen als bespreekpunt voor de 
raadsvergadering van 11 februari 2013.  
De fractie van de ChristenUnie kondigt amendementen aan  ten aanzien van de 
uitwerkingsplannen en de definiëring van het begrip ‘Nautische detailhandel’ en een motie 
over de herziening van de detailhandelsnota. De fractie van de VVD kondigt een motie aan 
over de milieuvergunning voor het gebruik van de dokken. De fractie Stadspartij Den Helder 
kondigt amendementen aan over de hoogte van de toneeltoren en het verwijderen van de 
bouwvlakken. De fractie van de PvdA overweegt nog een amendement over de hoogte van de 
toneeltoren. 

 
5. Voorstel tot het vaststellen van de wijziging van de Verordening Parkeerbelastingen 

2011 ten behoeve van parkeerregulerende maatregelen in het oostelijk deel van het 
centrum. 
De commissie adviseert in meerderheid de raad het voorstel te agenderen als bespreekpunt 
voor de raadsvergadering van 11 februari 2013.  
De fractie van de Stadspartij Den Helder is van mening dat het voorstel niet besluitrijp is 
omdat er nog geen inzage is in de parkeerbalans, inclusief de omliggende deelgebieden.  
De fractie van de Stadspartij Den Helder overweegt hierover een amendement of motie in te 
dienen. 
De fractie van de Vrije Socialisten overweegt een amendement of motie ten aanzien van de 
parkeerplaatsen bij de huisartsen. Wethouder Den Dulk geeft aan dat zij bereid is te bezien in 
hoeverre het mogelijk is enkele parkeerplaatsen als blauwe zone aan te merken. 
De fractie van de PvdA overweegt nog een amendement over het betrekken van de 
Weststraat en de Molengracht. 

 
6. Besluitenlijst van de commissie Stadsontwikkeling en -beheer van 21 januari 2013. 

De besluitenlijst is voor kennisgeving aangenomen. 
 

7. Termijnplanning. 
De termijnplanning is voor kennisgeving aangenomen. 
 

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

 


