
MOTIE nr.: 

datum raadsvergadering: 

de gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 19 juni 2017-,-----------------' 

aangenomen verworpen 
ingetro · .en / aangehouden 

constaterende dat: 
het Beleidskader Toerisme een stevige ambitie laat zien om meer toeristen naar Den Helder te 
trekken en hier te laten verblijven; 
het onlangs vastgestelde "KustPact" meer ruimte biedt voor ondernemers om "rust en reuring" in 
een juiste balans te brengen; 
het besluit van het kabinet zorgt voor decentralisering en vereenvoudiging van de regels voor 
bebouwing in en aan de kust; 
er een groeiende vraag blijft naar kwalitatief goede en luxe verblijfsaccommodaties; 
het uitbreiden en verbeteren van bestaande toeristische accommodaties lastig te realiseren zijn 
binnen de huidige Duinzoomvisie, bestemmingsplannen en Provinciale Structuurvisie; 
de provincie Noord-Holland nog voor deze zomer een "zonering" wil opstellen voor het 
Noord-Hollandse kustgebied; 
bijvoorbeeld een luxe camping behoort tot een verblijfsaccommodatie met een groeiende vraag 
en dit ook past bij de ambitie om meer kwaliteit te kunnen bieden; 

van mening zijnde dat: 
wij ondernemers maximaal willen faciliteren om het toeristisch product zo breed mogelijk aan te 
kunnen bieden aan potentiele bezoekers en dit past bij één van de breed gedragen doelstellingen 
uit onze strategische visie (doel 4); 
de versimpeling van regelgeving als doelstelling van het bestuursakkoord ook geldt voor de 
toeristische ondernemer; 
lokale beleidskaders nooit een extra belemmering mogen zijn om ontwikkelingen mogelijk te 
maken; 

draagt het college van burgemeester en wethouders op: 
1. naar aanleiding van het KustPact en de Omgevingswet direct in contact te treden met de 

provincie om versoepeling van mogelijkheden te bespreken en voorwaarden te scheppen om 
reeds bestaande én nieuwe ontwikkelingen op het gebied van recreatieve bebouwing in 
Den Helder mogelijk te maken; 

2. naar aanleiding van het KustPact en nieuwe mogelijkheden binnen de Omgevingswet de 
Duinzoomvisie op korte termijn te herzien en waar nodig bestemmingsplannen aan te 
passen; 

3. als uitgangspunt te nemen dat we voorwaarden scheppen en maximaal faciliteren waardoor 
investeringen door enthousiaste ondernemers in ons toeristisch product optimaal 
(maatschappelijk) renderen; 

4. de raad actief en tijdig te informeren over de ontwikkelingen. 


