
Besluitenlijst commissie Stadsontwikkeling en -behe er van 8 oktober 2012. 
 
 
1. Opening en mededelingen. 
 De voorzitter, de heer J.P. Verhoef, opent de vergadering. Er zijn geen mededelingen 
 
2. Spreekrecht burgers.  

De heer T. Langelaan en J. Lengkeek hebben ingesproken ten aanzien van agendapunt 6.  
De voorzitter geeft de commissieleden in overweging de inspraakreactie te betrekken bij de 
beraadslagingen. 

 
3. Vaststelling agenda. 

De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Voorstel tot het vaststellen van het gemeentelij k beleid ten aanzien van aan- en 
 uitbouwen en bijgebouwen bij woningen. 

De commissie acht het voorstel besluitrijp en stelt unaniem voor dit voorstel als hamerpunt te 
agenderen voor de raadsvergadering van 15 oktober 2012.  

 
5. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmings plan Oud Den Helder 2012. 

Vanuit de commissie wordt aangegeven dat er twee kennelijke onjuistheden in het 
bestemmingsplan zijn opgenomen, betreffende de bestemming van het pand W. 
Barendtszstraat 179 en de historische aanduiding van de J. van Heemskerckstraat. 
Wethouder Bruin geeft aan dat de kennelijke onjuistheden worden bezien en zonodig worden 
aangepast vóór de behandeling van het voorstel in de raad.  
De commissie acht het voorstel besluitrijp en stelt unaniem voor dit voorstel als hamerpunt te 
agenderen voor de raadsvergadering van 15 oktober 2012.  
 

6. Opiniërend overleg (ver)plaatsing en vergroting windmolens Ambachtsweg. 
Wethouder Den Dulk geeft een toelichting op het collegestandpunt en de overwegingen die 
het college daarbij heeft gemaakt. De fracties van de ChristenUnie, de PvdA, de Stadspartij 
Den Helder en Trots zijn geen voorstander van een grote windmolen op de onderhavige 
locatie. De fracties van Behoorlijk Bestuur en GroenLinks zouden wel graag tegemoet willen 
komen aan de aanvrager. De fracties van het CDA, D66 en de VVD spraken van een lastig 
dilemma en hebben geen duidelijke voorkeur uitgesproken. 

 
7. Besluitenlijst van de commissie Stadsontwikkelin g en -beheer van 24 september 2012. 

De besluitenlijst is voor kennisgeving aangenomen. 
 

8. Termijnplanning. 
De termijnplanning is voor kennisgeving aangenomen. 
 

9. Sluiting. 
 Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering. 
 


