
Besluitenlijst raadsvergadering 11 februari 2013 (IR13.0088) 
 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering. Hij heet de ‘Gasten van de raad’ welkom. Er is een bericht van 
verhindering ontvangen van mevrouw Van der Paard en de heer Schilt. 
  
2. Spreekrecht burgers. 
De heer R. Wegman (detailhandelsfederatie) spreekt in over agendapunt 8, het voorstel tot het 
vaststellen van het bestemmingsplan Willemsoord. 
  
3. Vragenkwartier. 
Van het vragenkwartier is geen gebruik gemaakt.  
 
4. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventuele hoofdelijke stemming begint bij de heer Nihot. 
  
5. Vaststelling agenda. 
In de raadsvergadering van 28 januari 2013 heeft de fractie van de Stadspartij Den Helder een motie 
ingediend, inhoudende het beleid zodanig aan te passen dat alle knotwilgen die in de toekomst 
moeten worden gerooid, worden verplaats of herplant. Op verzoek van de Stadspartij Den Helder is de 
motie als punt 10 toegevoegd aan de agenda. 
 
6. Voorstel tot het verlenen van eervol ontslag aan de heer mr. R.N. Bruin als intern lid van de 

rekenkamercommissie Den Helder en het benoemen van een nieuw intern lid. 
De raad verleent de heer Bruin eervol ontslag als lid van de rekenkamercommissie. Hij ontvangt 
bloemen voor zijn inzet. 
De heer Rijnten is unaniem benoemd tot nieuw intern lid voor de rekenkamercommissie. 
 

7. Voorstel tot het vaststellen van de wijziging van de Verordening Parkeerbelastingen 2011 
ten behoeve van parkeerregulerende maatregelen in het oostelijk deel van het centrum. 

De fractie van de PvdA dient een amendement in (A 7.1) waarmee de passages met betrekking tot het 
invoeren van een blauwe zone voor de Keizersgracht, Molenstraat en de Weststraat worden 
geschrapt en wordt overgegaan tot vergunning-parkeren, gecombineerd met betaald parkeren, voor 
deze straten. 
Het amendement is in meerderheid verworpen. Voor het amendement stemmen de fracties van de 
PvdA, GroenLinks, de Vrije Socialisten en Behoorlijk Bestuur. 
 
Het voorstel is met tegenstemmen van de fracties van de Stadspartij Den Helder, Behoorlijk Bestuur 
en de Vrije Socialisten in meerderheid aanvaard.  
 
De fractie van de Vrije Socialisten dient een motie in (M 7.1) inhoudende het college van 
burgemeester en wethouders op te dragen een blauwe zone voor 4 voertuigen voor de Hoed te 
creëren en deze gelijktijdig in te laten gaan met de parkeerverordening en de gederfde inkomsten 
integraal in mindering te brengen zoals genoemd in de financiële consequenties. 
Op basis van de toezegging van wethouder Den Dulk dat zij een oplossing zoekt naar de strekking 
van de motie, trekt de fractie van de Vrije Socialisten haar motie in. 
 
8. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Willemsoord. 
Ingediende amendementen: 
 
A 8.1 van de fractie van de Vrije Socialisten, inhoudende het wijzigen van 3.000 m2 nautische 
detailhandel in 500 m2 nautische detailhandel. Het amendement is ter vergadering aangepast met 
dien verstande dat de 500 m2 bovenop de reeds gevestigde nautische detailhandel komt. 
Het amendement is in meerderheid verworpen. Voor het amendement stemmen de fracties van de 
PvdA, GroenLinks, de Stadspartij Den Helder en de Vrije Socialisten.  
 
A 8.2 van de fractie van de Stadspartij Den Helder over het toestaan van extra detailhandel die het 
nautisch karakter van Willemsoord ondersteunt. Het amendement is ter vergadering eveneens 
aangepast voor wat de 500 m2 betreft. 
Het amendement is in meerderheid verworpen. Voor het amendement stemmen de fracties van de 
PvdA, GroenLinks, de Stadspartij Den Helder en de Vrije Socialisten.   
 
  



A 8.3 van de fractie van de Vrije Socialisten, inhoudende aan het 2
e
 beslispunt van het besluit toe te 

voegen: ‘met dien verstande dat in de parkeerbalans rekening wordt gehouden met 250 
parkeerplekken als overloop voor de binnenstad.’  
Het amendement is in meerderheid verworpen. Voor het amendement stemmen de fracties van de 
PvdA, GroenLinks, de Stadspartij Den Helder, de Vrije Socialisten en Behoorlijk Bestuur. 
 
A 8.4 van de fractie van de Stadspartij Den Helder over aanpassingen van de bouwregels. 
De fractie van de Stadspartij Den Helder trekt het amendement in. 
 
A 8.5 van de fractie van de Stadspartij Den Helder over het pas bebouwen van ontwikkelvelden nadat 
leegstaande gebouwen zijn ingevuld. De passage “Bij punt 8.3.1 voorlopig Bouwverbod (…) te zijn 
voorzien van een kap” is ter vergadering uit het amendement verwijderd. 
Het amendement is in meerderheid verworpen. Voor het amendement stemmen de fracties van de 
PvdA, GroenLinks, de Stadspartij Den Helder en de Vrije Socialisten. 
 
A 8.6 van de fractie van de Stadspartij Den Helder over het niet maken van onderscheid tussen de 
openstellingsmogelijkheden van horecabedrijven in de verschillende uitgaansgebieden binnen de 
gemeente.  
Het amendement is in meerderheid aanvaard. Voor het amendement stemmen de fracties van de 
PvdA, GroenLinks, de Stadspartij Den Helder, de ChristenUnie, de Vrije Socialisten en Behoorlijk 
Bestuur.  
   
A 8.7 van de fractie van de PvdA waarmee aan het 2

e
 beslispunt van het ontwerpbesluit de volgende 

tekst wordt toegevoegd: ’met dien verstande dat het toegestaan wordt op Willemsoord op historische 
schepen te wonen voor een maximale aaneengesloten periode van 11 maanden op dezelfde 
ligplaats.’ 
De fractie van de PvdA trekt het amendement in. 
 
A 8.8 van de fractie van de PvdA waarmee aan het 2

e
 beslispunt van het ontwerpbesluit de volgende 

tekst wordt toegevoegd: ‘met dien verstande dat de drie hoogte-elementen worden geschrapt en 
worden teruggebracht tot een hoogte van 12 meter. Afwijkingen van de hoogte op het 
bestemmingsplan tot een hoogte van maximaal 18 meter moeten via een WABO-procedure geregeld 
worden.’ 
Het amendement is in meerderheid verworpen. Voor het amendement stemmen de fracties van de 
PvdA, GroenLinks, de Stadspartij Den Helder, de Vrije Socialisten en Behoorlijk Bestuur.   
 
A 8.9 van de fractie van de PvdA waarmee aan het 2

e
 beslispunt van het ontwerpbesluit de volgende 

tekst wordt toegevoegd: ‘met dien verstande dat de hoogte van de toneeltoren wordt beperkt tot 18 
meter.’  
Het amendement is in meerderheid verworpen. Voor het amendement stemmen de fracties van de 
PvdA, GroenLinks, de Stadspartij Den Helder, de Vrije Socialisten en Behoorlijk Bestuur.   
 
A 8.10 van de fractie van de PvdA waarmee aan het 2

e
 beslispunt van het ontwerpbesluit de volgende 

tekst wordt toegevoegd: ‘met dien verstande dat één bedrijfswoning per bedrijf met een 
vloeroppervlakte van minimaal 100 m2 wordt toegestaan.’ Ter vergadering is toegevoegd dat het gaat 
om inpandige bedrijfswoningen. 
Het amendement is op verzoek van de heer Pruiksma hoofdelijk in stemming gebracht en in 
meerderheid verworpen met 8 stemmen voor en 21 stemmen tegen. Voor het amendement stemmen 
de dames Dol en Jellema en de heren P. Bakker, De Kleijn, Pastoor, Prins, Pruiksma en Rijnten. 
 
 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. Tegen het voorstel stemmen de fracties van de PvdA, 
GroenLinks, de Stadspartij Den Helder en de Vrije Socialisten.  
 
 
De fracties van de ChristenUnie, de Vrije Socialisten en Behoorlijk Bestuur dienen een motie in  
(M 8.1) inhoudende binnen drie maanden met een herziene detailhandelsnota te komen waarin, in 
overleg met de belangenbehartigers van de detailhandelsfederatie, de omschrijving 'nautische 
detailhandel' nader wordt toegelicht en uitgewerkt. 
De motie is unaniem aanvaard. 
 
  



De fractie van de VVD dient een motie (M 8.2) in inhoudende het college van burgemeester en 
wethouders op te dragen een verzoek te richten aan het bevoegde gezag om uitvoering te geven aan 
de wettelijke plicht tot actualisering van de vigerende milieuvergunning (thans: omgevingsvergunning). 
De motie is in meerderheid aanvaard. De fractie van de PvdA stemt tegen de motie. 
 
9. Motie van de fracties van de Vrije Socialisten, ChristenUnie en GroenLinks om initiatieven 

te ontwikkelen die faciliterend zijn aan evenementenorganisaties en hun vrijwilligers. 
De fracties van de Vrije Socialisten, ChristenUnie en GroenLinks dienen een motie vreemd aan de 
orde van de dag in inhoudende het college van burgemeester en wethouders opdracht te geven:  
1. initiatieven te ontwikkelen die faciliterend zijn aan evenementenorganisaties en hun vrijwilligers; 
2. direct overleg te starten met politie en vrijwilligersorganisaties om tot de werkwijze van certificering 
 te komen; 
3. dit alles geregeld te hebben per 1 mei 2013. 
De motie is in meerderheid aanvaard. Tegen de motie stemt de fractie van Behoorlijk Bestuur. 
 
10. Motie vreemd aan de orde van de dag van de fractie van de Stadspartij Den Helder 

inhoudende het beleid zodanig aan te passen dat alle knotwilgen die in de toekomst 
gerooid moeten worden verplaats of herplant worden.   

Deze motie is aangehouden in de raadsvergadering van 28 januari 2013. Het college van 
burgemeester en wethouders heeft de raad een memo ter nadere toelichting gestuurd. De Stadspartij 
Den Helder heeft daarop haar motie opnieuw laten agenderen. 
Op basis van het memo en de toelichting van de wethouder over de aantallen bomen waar het om 
gaat trekt de fractie van de Stadspartij Den Helder haar motie in.  
      
11. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering.  
 
 
 


