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Besluitenlijst commissie Stadsontwikkeling en -beheer van 9 januari 2018. 
 
Aanwezig: 
N. de Haan (Behoorlijk Bestuur); H. Mosk,  J.P. Verhoef (D66); M. Boessenkool, F. van Vliet (GroenLinks); 
A. Pruiksma (PvdA); S. Houtveen (CDA); N. van Delft, U. Smit (Stadspartij Den Helder); L. Bekker,  
K. Visser (later vervangen door J. Kostelijk (VVD); T. Faas, W.J. van Donkelaar (ChristenUnie);  
J. Vorstman, D. Pater (Beter voor Den Helder); D. Pastoor, M.J. Driehuis (Vrije Socialisten); R. Post,  
E. Dieleman (Sociaal Lokaal Den Helder); M. Vermooten (Vermooten). 
 
Voorzitter:   C.M. Bazen 
commissiegriffier:  R. de Jonge 
Portefeuillehouder:  O. Wagner (punten 4 t/m 6) en L. Kuipers (punt 7)  
 

 
 
1. Opening en mededelingen. 

De voorzitter, de heer C.M. Bazen, opent de vergadering en heet iedereen welkom en meldt dat de 
heer Van Helvert toestemming heeft gekregen om foto’s te maken. 

 

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

 
3. Vaststelling agenda. 

Op verzoek van wethouder Kuipers besluit de commissie agendapunt 7 te behandelen na 
agendapunt 4. De agenda is hierna vastgesteld. 

  
4 Stand van zaken aanvraag omgevingsvergunning motorcross. 

Wethouder Wagner schetst de stand van zaken op dit moment: de gemeente Hollands Kroon zet 
nog vraagtekens bij de businesscase en er vindt nog overleg met RUD plaats over de te treffen 
geluidsmaatregelen. De gemeente Den Helder heeft de tijdelijke vergunning meerdere keren 
verlengd en zou nu wettelijk gezien alleen nog over kunnen gaan tot het verlenen van een 
permanente vergunning. Daarvoor is echter geen draagvlak in de Helderse gemeenschap volgens 
de wethouder. Het college heeft dus besloten geen vergunning meer te verlenen. 

 
5. Voorstel over de opvolging van aanbevelingen van het onderzoek naar HVC. 

De commissie acht het voorstel besluitrijp en adviseert unaniem het voorstel als hamerpunt te 
agenderen voor de raadsvergadering van 22 januari 2018. 
Op verzoek van de fractie van het CDA geeft wethouder Wagner aan een poging te doen het plan 
van aanpak nog voor 21 maart 2018 te kunnen aanbieden. 
De fractie van Sociaal Lokaal Den Helder is voorstander van een onderzoek naar de 
consequenties van een eventuele uittreding en overweegt hierover een amendement in te dienen. 

 
6 Voorstel tot het vaststellen van de Afvalstoffenverordening 2018. 

De commissie acht het voorstel besluitrijp en adviseert unaniem het voorstel als hamerpunt te 
agenderen voor de raadsvergadering van 22 januari 2018. 
Wethouder Wagner zegt toe het opnemen van een ‘hardheidsclausule’ nader te bezien. 
Ook komt de wethouder nog terug op de mogelijkheid tot inzameling van afval op het 
Vinkenterrein. 
De fractie van Behoorlijk Bestuur heeft reeds aangegeven tegen het voorstel te stemmen. 
 

7. Voorstel tot het verstrekken van een overbruggingskrediet van € 900.000,- aan Willemsoord 
B.V. voor de renovatie van de Boerenverdrietsluis. 
De commissie acht het voorstel besluitrijp en adviseert in meerderheid het voorstel als hamerpunt 
te agenderen voor de raadsvergadering van 22 januari 2018. 
De fracties van de Stadspartij Den Helder, de ChristenUnie, Behoorlijk Bestuur, de Vrije Socialisten 
en  Vermooten geven aan het voorstel nogmaals in te fractie te willen bespreken in verband met 
laat aangeleverde documenten (verzoek Willensoord en subsidiebeschikkingen). 

 
8. Sluiting. 


