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Verzoek agenda 

  
Agenderen 
  
Onderwerp: VVGB omgevingsvergunning nieuwe toegangspoort wachtgebouw en entree Maritiem 
Vliegkamp De Kooy Den Helder 
 
  
Te agenderen in: commissie Stadsontwikkeling en –beheer op  12 mei 2021. 
  
  
  
Aanleiding:                    
 
Ingevolge het bepaalde in artikel 2.27 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 6.5  Besluit 
omgevingsrecht kan een omgevingsvergunning voor planologisch strijdig gebruik  (artikel 2.1,  eerste lid, 
onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) alleen verleend worden indien er door de 
gemeenteraad een Verklaring Van Geen Bedenkingen (VVGB) is afgegeven ten aanzien van het gevraagde 
afwijkend gebruik. In dit advies wordt u gevraagd om een VVGB af te geven in relatie tot de hieronder 
beschreven aanvraag. Het bevoegd gezag voor het afgeven van de betreffende omgevingsvergunning is, 
omdat het een defensie-inrichting betreft, de minister van Infrastructuur en Waterstaat.   
 
Defensie (Defensie Helikopter Commando (DHC) van het Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK) is 
voornemens om de hoofdentree (afslag, toegangspoort en wachtgebouw) van het Maritiem Vliegkamp De 
Kooy van de huidige locatie aan de parallelweg van de N250 te verplaatsen naar de zuidzijde van De Kooy. 
De beoogde nieuwe hoofdentree krijgt een aansluiting op de Luchthavenweg welke aan de zuidkant van het 
gehele Luchthavengebied is gelegen. Via de Luchthavenweg ontstaat er aan de zuidkant van het gebied een 
verbinding met de N99 en via de N99 met de Rijkswegen N250 (richting Alkmaar) en N9 (richting Den Oever 
/ Afsluitdijk en A7). Op het terrein van het MVKK vindt aansluiting op de bestaande wegenstructuur plaats. 
De aanvraag omvat het afwijken van het bestemmingsplan om buiten het in het vigerend bestemmingsplan 
opgenomen bouwvlak de realisatie van een nieuwe toegangspoort met wachtgebouw voor het Maritiem 
Vliegkamp De Kooy op het perceel Rijksweg 20 te Den Helder mogelijk te maken.  
 
Doel van de bespreking: 
 
Een ontwerpverklaring van geen bedenkingen (ex artikel 6.5 Besluit omgevingsrecht) af te geven voor het 
afwijken van het vigerend bestemmingsplan middels een door het bevoegd gezag (in casu de minister van 
Infrastructuur en Waterstaat) af te geven omgevingsvergunning voor de realisatie van een nieuwe 
toegangspoort met wachtgebouw voor het Marine Vliegkamp De Kooy op het perceel Rijksweg 20 te Den 
Helder en het verplaatsen van de huidige hoofdentree naar de zuidzijde van MVK De Kooy. 
 
De ontwerp-VVGB vrij te geven voor zes weken terinzagelegging (samen met de 
ontwerpomgevingsvergunning) 
 

 
De ontwerp-VVGB één week na afloop van de zienswijzeperiode als definitieve VVGB aan te merken, indien 
gedurende de zienswijzeperiode geen zienswijzen tegen de ontwerp-VVGB zijn ingediend. 

  
  
Gewenste bijdrage van burgemeester en wethouders: 
Raadsvoorstel 
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Bespreekstukken: 
Raadsvoorstel, de ontwerp-VVGB en de onderliggende stukken  
  
Reden waarom dit onderwerp niet eerder op de bestuurlijke termijnkalender is gezet: 
Recent zijn de stukken waarop de VVGB betrekking heeft door initiatiefnemer ingediend.  Dat is het moment 
geweest waarop het bestuurlijke traject kon worden gepland.  
  
Noodzaak voor het agenderen van dit onderwerp in de gewenste vergadering: 
De raad is bevoegd om een ontwerp-VVGB af te geven. Het omgevingsvergunningstraject heeft al geruime 
tijd in beslag genomen. Het traject vraagt om spoedige afronding.  
  
Consequenties als het onderwerp niet in de gewenste vergadering geagendeerd kan worden: 
Er zal dan geen omgevingsvergunning verleend kunnen worden. Het afgeven van een VVGB is een 
voorwaarde voor het bevoegd gezag om te kunnen vergunnen. Verschuiving naar een latere vergadering 
leidt tot ongewenste vertraging in het proces.   
  
  
Den Helder, 15 april 2021 
  
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 
  
  
 
 
 
 

 J.A. (Jan) de Boer MSc.  
 burgemeester 

R. M. (Robert) Reus 
secretaris 

  
  
  
  


