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Motie vreemd aan de orde van de dag 

De gemeenteraad van de gemeente Den Helder, in vergadering bijeen op 8 april 
2019; 

kennis genomen hebbende van: 

de mededeling van wethouder Keur tijdens de commissie Stadsontwikkeling 
en -beheer van 10 december 2018 dat er plannen zijn om het parkeerterrein 
van de Breewaterstraat zo te herindelen dat er 8 parkeerplaatsen meer 
ontstaan; 

overwegende dat: 

de wethouder heeft aangegeven dat er bomen verwijderd gaan worden om 
uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen mogelijk te maken; 
er een kolonie huismussen leeft die broedt en overnacht in het dak van de 
lutherse kerk en haar beschermde vaste rust- en verblijfplaats heeft in het 
dichte struikgewas op de hoek Wezenstraat; 
op het parkeerterrein momenteel 16 bomen staan die gelegenheid bieden aan 
mussen om zachte insecten voor de jongen te verzamelen. Als de ouders de 
jonge mus nog op het nest voeren heeft het meestal zacht eiwitrijk voedsel 
nodig. Dus geen harde zaden, maar wel zachte insecten zoals muggen, 
fruitvliegjes, spinnen, groene luizen. Vers, want de jonge huismussen moeten 
hun vocht uit de insecten krijgen. Er komt geen mus met een snavel vol water 
aan vliegen; het vocht moet voor nestjonge mussen uit insecten komen; 
Zeestad oorspronkelijk een plan had om het parkeerterrein groen aan te 
leggen met heggen erbij; 
er een einde moet komen aan de sinds jaren afnemende populatie 
huismussen; 

constaterende dat: 

het Kennisdocument Huismus Passer domesticus, Versie 1.0, juli 2017 
(bijlage) een door de overheid verstrekte leidraad is bij ingrepen in de 
openbare ruimte; 
het parkeerdek van de Sluisdijkgarage zich op ca. 200 meter van het 
Breewaterplein bevindt, waardoor deze een overloop kan zijn bij eventuele 
parkeerdruk. 



draagt het college van burgemeester en wethouders op: 

1. Het plan voor het parkeerterrein op het Breewaterplein zo aan te passen dat 
de huismuskolonie kan blijven bestaan; 

2. De herinrichting van het Breewaterplein uit te voeren met veel groen, zoals in 
de oorspronkelijke plannen van Zeestad; 

3. De leidraad Huismus te betrekken bij de uitvoering; 
4. De plannen voor te leggen aan de commissie Stadsontwikkeling en -beheer; 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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