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Raadsbesluit (gewijzigd n.a.v. de commissiebehandeling)

Raadsvergadering d.d.

: 1 juli 2013

Besluit nummer

: RB13.0060

Onderwerp

: Bestemmingsplan Dogger Noord-Oost 2012

De raad van de gemeente Den Helder;
gelezen het raadsvoorstel nummer RV013.0074 van het college van burgemeester en wethouders van Den
Helder van 28 mei 2013;
kennis genomen hebbende van de voorbereidende commissievergadering Stadsontwikkeling en -beheer op
24 juni 2013, waarbij geen politiek draagvlak is gebleken voor het vestigen van een crematievoorziening
op de locatie bij het uitvaartcentrum Den Helder aan de IJsselmeerstraat;
besluit:
1

1. De nota van beantwoording van de zienswijzen vast te stellen met uitzondering van zienswijze 7c ;
2. Niet in te stemmen met de in het bestemmingsplan Dogger Noord-Oost 2012 opgenomen
mogelijkheid tot het vestigen van een crematievoorziening bij het uitvaartcentrum aan de
IJsselmeerstraat 63A te Den Helder. Dit houdt in dat:
a) artikel 4.1, lid a onder 6 uit de regels wordt geschrapt (“een crematorium, ter plaatse van de
aanduiding crematorium (cr)”);
b) op zowel de papieren als de digitale verbeelding de aanduiding crematorium (cr) wordt
verwijderd;
c) uit de toelichting alle paragrafen en bijlagen met betrekking tot de crematievoorziening
worden geschrapt;
d) de zienswijzen ten aanzien van het crematorium in de nota van beantwoording zullen
worden beantwoord met de opmerking dat de zienswijzen leiden tot het schrappen van de
mogelijkheid tot het vestigen van een crematievoorziening op de betreffende locatie.
3. Niet in te stemmen met de in het bestemmingsplan Dogger Noord-Oost 2012 opgenomen
1
mogelijkheid tot het herbegraven van de heer R.W. van de Wint op het Nollen terrein.
4. Het bestemmingsplan ‘Dogger Noord-Oost 2012’ (NL.IMRO.0400.315BPDOGGERNO2012-VST1),
bestaande uit een toelichting, regels en een verbeelding, langs elektronische weg vast te stellen;
5. De verbeelding van het bestemmingsplan ‘Dogger Noord-Oost 2012’ op papier vast te stellen;
6. Vast te stellen dat ‘NL.IMRO.0400.315BPDOGGERNO2012-VST1_ondergrond GBKN’ de voor dit
bestemmingsplan gebruikte ondergrond is;
7. Geen exploitatieplan vast te stellen, aangezien het kostenverhaal binnen het plan niet noodzakelijk is;
8. Bijgevoegde welstandsparagraaf voor het gebied Dogger Noord-Oost vast te stellen.

Aldus besloten in de raadsvergadering
van 1 juli 2013.

voorzitter
Koen Schuiling

griffier
mr. drs. M. Huisman
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Amendement A16.1 (AM13.00058) van de fractie van het CDA.
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