gemeente

Den Helder
Geamendeerd raadsbesluit

Raadsvergadering d.d.

: 11 februari 2013

Besluit nummer

: RB12.0228

Onderwerp

: Bestemmingsplan Willemsoord 2012

De raad van de gemeente Den Helder;
overwegende:
dat het voorontwerp bestemmingsplan Willemsoord 2012 conform de gemeentelijke inspraakverordening
onderwerp van inspraak is geweest en dat over het voorontwerp conform het bepaalde in artikel 3.1.1 Besluit
ruimtelijke ordening (Bro) overleg heeft plaats gevonden met diverse instanties;
dat voorafgaande aan de inspraak conform artikel 1.3.1 Bro kennis is gegeven over het voornemen om voor het
plangebied een bestemmingsplan voor te bereiden;
dat een verslag van de inspraak en het gevoerde overleg is opgenomen in bijlage 5 van de toelichting van het
plan;
dat conform het verslag en de voorstellen uit het gevoerde overleg en de inspraakreacties het bestemmingsplan
Willemsoord is aangepast;
dat in overeenstemming met het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) het ontwerp van
het bestemmingsplan Willemsoord 2012 gedurende zes weken (van 7 september t/m 18 oktober 2012) voor een
ieder langs elektronische weg beschikbaar is gesteld en raadpleegbaar is gemaakt alsook een volledige
verbeelding op papier ter inzage heeft gelegen;
dat er gedurende de voorgenoemde zes weken 7 zienswijzen naar voren zijn gebracht;
dat conform de Nota van Beantwoording 'ontwerp bestemmingsplan Willemsoord 2012' het bestemmingsplan
Willemsoord is aangepast;
dat conform de Nota van Beantwoording 'ontwerp bestemmingsplan Willemsoord 2012' een aantal ambtshalve
wijzigingen zijn aangebracht in bestemmingsplan Willemsoord;
gelezen het raadsvoorstel nummer RV012.0318 van het college van burgemeester en wethouders van
Den Helder van 18 december 2012;
kennis genomen hebbende van de voorbereidende commissievergadering Stadsontwikkeling en -beheer op
7 en 21 januari alsook 4 februari 2013;
besluit:
1. De nota van beantwoording van de zienswijzen vast te stellen;
2. Het bestemmingsplan 'Willemsoord 2012' inclusief bijlagen (NLIMRO.0400.212BPORW2012-VST1)
langs elektronische weg vast te stellen, met in achtname van de wijzigingen die zijn opgenomen in de
memo van de portefeuillehouder van 6 februari 2013, kenmerk IR13.0063
*) alsmede met de wijziging zoals genoemd in amendement nr. 8.6, hoofdstuk 1 op pagina 8 onder
artikel 1.52 (nacht)bar: Een horecabedrijf dat tot doel heeft het verstrekken van dranken en
kleine etenswaren voor gebruik ter plaatse, waarbij het accent ligt op verstrekken van dranken;
3. De verbeelding van het bestemmingsplan 'Willemsoord 2012' op papier vast te stellen;
4. Vast te stellen dat o_ NLIMRO.0400.212BPORW2012-VST1„Ondergrond GBKN de voor dit
bestemmingsplan gebruikte ondergrond is;
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5.

Geen exploitatieplan vast te stellen, aangezien het kostenverhaal anderszins is verzekerd.

Aldus besloten in de raadsvergadering
van 11 februari 2013.
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voorzitter
Koen Schuilmg

griffier
mr. drs.

Huisman
/

i

'MUD*

*) zie amendement nr. 8.6 van de fractie van de Stadspartij Den Helder.
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A M E N D E M E N T nr.:

& 6

datum raadsvergadering:

Stadspartij Den Helder

^ ^aangenomenT^erworpen / ingetrokken

Amendement
De gemeenteraad in vergadering bijeen op 11 februari 2013;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, nummer
RVO12.0318, tot vaststelling van het bestemmingsplan Willemsoord (agendapunt 8);
Besluit:
Aan het 2 beslispunt van het ontwerpbesluit de volgende tekst toe te voegen:
e

, met in acht name van de volgende wijziging:
o

Hoofdstuk 1. Regels bij artikel 1.52 (nacht) bar te wijzigen in
een horecabedrijf dat tot doel heeft het verstrekken van dranken en kleine
etenswaren voor gebruik ter plaatse, waarbij het accent ligt op verstrekken van
dranken.

Namens de fractie van de Stadspartij Den Helder,

Mare Nihot

Toelichting;
In de originele tekst wordt expliciet aangegeven dat ook in de nachtelijke uren tussen 2.00 6.00 uur openstelling tot de mogelijkheid behoord.
Voor de horeca in de gemeente Den Helder zijn openingstijden vastgesteld. Naast het feit
dat de sluitingstijden een bevoegdheid zou moeten zijn van de gemeenteraad, zijn
ondergetekende politieke partijen ïdp van mening dat er geen onderscheid gemaakt mag
worden tussen de verschillende uitgaansgebieden.

