
gemeente 

Den Den Helder 

Raadsbesluit 

Raadsvergadering d.d. : 20 juni 2011. 

Besluit nummer : RB11.0070 

Onderwerp : Vaststelling bestemmingsplan 'Binnenhaven 37 -40' 

De raad van de gemeente Den Helder; 

overwegende: 

dat ons voornemen om voor het plangebied een bestemmingsplan voor te bereiden bekend is gemaakt; 

dat het voorontwerp bestemmingsplan 'Binnenhaven 37 - 40' 6 weken ter inzage heeft gelegen en dat overleg 
heeft plaats gevonden met diverse instanties; 

dat gedurende deze periode 1 reactie is ingediend, deze reactie niet heeft geleid tot een aanpassing van het 
bestemmingsplan; 

dat een verslag van de inspraak en het gevoerde overleg is opgenomen in hoofdstuk 8 van de toelichting van 
het bestemmingsplan; 

dat enkele ambtelijke wijzigingen zijn aangebracht in het bestemmingsplan; 

dat het ontwerp van het bestemmingsplan vanaf 3 maart 2011 tot en met 14 april 2011 gedurende zes weken 
voor een ieder zowel elektronisch als op papier ter inzage heeft gelegen; 

dat gedurende deze 6 weken 1 zienswijze is ingediend, deze zienswijze heeft niet geleid tot een aanpassing 
van het bestemmingsplan; 

dat de beantwoording van de zienswijze is opgenomen in de nota van beantwoording, welke separaat 
onderdeel uitmaakt van het bestemmingsplan; 

gelezen het raadsvoorstel nummer RV011.0087 van het college van burgemeester en wethouders van Den 
Helder van 17 mei 2011; 

kennis genomen hebbende van de voorbereidende vergadering van de commissie Stadsontwikkeling en 
-beheer van 6 juni 2011; 

gelet op het bepaalde in de Wro en het Bro; 
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besluit: 

1. De nota van beantwoording van de zienswijze vast te stellen; 
2. Het bestemmingsplan 'Binnenhaven 37 - 40' als vervat in de dataset met planidentificatie 

'NLIMRO^OO^OBPBHAVE^OII-VGOI' langs elektronische weg vast te stellen; 
3. De volledige verbeelding van het bestemmingsplan 'Binnenhaven 37 - 40' op papier vast te stellen; 
4. Vast te stellen dat 'o_NUMRO.0400.220BPBHAVEN2011-VG01' de voor dit bestemmingsplan 

gebruikte ondergrond is; 
5. Geen exploitatieplan vast te stellen, aangezien het kostenverhaal anderszins is verzekerd. 

Aldus besloten in de raadsvergadering 
van 20 juni 2011. 

voorzitter 
Koen Schuiling 

n 
*g riffier 
mr. drs. M. Huisman 
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