
Besluitenlijst commissie Stadsontwikkeling en -beheer 11 januari 2010. 
 
 
1. Opening en mededelingen. 
 De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. 
 
2. Spreekrecht burgers.  
 De heer Groot spreekt in ten aanzien van de Nota Duurzaam Den Helder 2009-2013. 
 Inspreker is van mening dat de nota vaag, weinig ambitieus en niet realistisch is. 
 Voorts is hij van mening dat de regelgeving initiatieven in dit kader eerder blokkeert dan  
 stimuleert. De voorzitter geeft de commissieleden in overweging de inspraakreactie te  
 betrekken bij de behandeling van agendapunt 4.  
 
3. Vaststelling agenda. 

In verband met de gewenste aanwezigheid van wethouder Boskeljon bij de commissie 
Bestuur en Middelen besluit de commissie na agendapunt 4 eerst agendapunt 6 te 
behandelen en daarna agendapunt 5.  
De heer Koopman (PvdA) stelt een korte vraag aan wethouder Boskeljon over de voortgang 
ten aanzien van de Zeevaartschool. Deze vraag wordt aan het einde van de vergadering aan 
de orde gesteld. 

 
4. Voorstel tot het vaststellen van de nota Duurzaam Den Helder 2009-2013. 

Vanuit de commissie is overwegend teleurstellend gereageerd op de nota. Genoemd is 
ondermeer het ontbreken van lokale ambities, integraliteit en diepgang. Ook het feit dat de 
resultaten van de quick scan van de HVC niet zijn verwerkt, wordt als een gemis ervaren. 
Diverse fracties hebben voorts opgemerkt dat de gescheiden inzameling breed zou moeten 
plaatsvinden (incl. sportkantines). De fractie van GroenLinks heeft in dit kader verzocht de 
frequentie voor het inzamelen van plastic afval te verhogen van 1x per maand naar 2x per 
maand. De commissie dringt voorts aan op actualisatie van de nota Duurzaam na 1 jaar. 
 
Wethouder Fritzsche geeft aan dat de nota invulling geeft aan de rijks- en provinciale 
doelstellingen.Toevoeging van lokale ambities leidt tot een extra beslag op capaciteit en 
middelen en dient derhalve betrokken te worden bij de kadernota. De wethouder staat positief 
tegenover de suggestie de evaluatie van de nota naar voren te halen. 
Wethouder Fritzsche zegt toe dat hij de opmerkingen met betrekking tot de gescheiden 
inzameling in het college zal bespreken. 
 
De inspreker, de heer Groot, biedt aan kostenloos een presentatie te houden over 
duurzaamheid. De commissie staat hier positief tegenover en besluit dit voor te leggen aan de 
agendacommissie. 
 
De commissie adviseert in meerderheid uw Raad hierover te besluiten conform het voorstel 
van burgemeester en wethouders en het voorstel te agenderen als bespreekpunt voor de 
raadsvergadering van 18 januari 2010. Er zijn concrete bespreekpunten geformuleerd.  
De fractie van D66 kondigt een amendement aan waarbij het college wordt opgedragen na  
1 jaar een geactualiseerde nota aan te bieden en de werkgroep Duurzaamheid bij de 
voorbereiding hiervan te betrekken. 

  
5. Voorstel tot het vaststellen van de herziene welstandsnota Den Helder. 

De commissie adviseert in meerderheid uw Raad hierover te besluiten conform het voorstel 
van burgemeester en wethouders en het voorstel te agenderen als hamerpunt voor de 
raadsvergadering van 18 januari 2010. De fractie van GroenLinks is tegen de nota.  
De fractie van de ChristenUnie bespreekt de nota nog in de fractie. 
De fractie van D66 is van mening dat er aan de hand van een inventarisatie van langdurige 
gedoogsituaties bekeken dient te worden welke situaties gelegaliseerd kunnen worden 
alvorens wordt overgegaan tot handhaving en kondigt een amendement hierover aan. 
 
 

 
 



 
 
 
6. Stand van zaken stedelijke vernieuwing. 

De fractie van de VVD geeft de commissie in overweging een periodieke terugkoppeling 
stedelijke vernieuwing te agenderen.  
Wethouder Fritzsche is van mening dat agendering dient plaats te vinden aan de hand van 
een concreet document en kondigt aan dat de tussenrapportage van Zeestad binnen 14 
dagen beschikbaar komt voor de raad. Voorts wijst de wethouder op de vastgestelde 
rolverdeling tussen raad, college en Zeestad. 
De heer Vreugdenhil geeft aan dat de commissie-agenda’s een uitgebreide behandeling van 
de voortgang vaak niet toelaat en pleit voor een meer informele vorm van overleg. 
Diverse fracties hebben aangegeven positief te staan tegenover het ‘inloopuurtje’ van 
Zeestad. De fractie van de VVD bespreekt het onderwerp opnieuw in de fractie. 
 

7.  Besluitenlijst van de commissie Stadsontwikkeling en -beheer op 7 december 2009. 
De besluitenlijst is voor kennisgeving aangenomen. 

 
8. Termijnplanning. 

De termijnplanning is voor kennisgeving aangenomen. 
 

9. Sluiting. 
De heer Koopman (PvdA) vraagt naar de voortgang met betrekking tot de Zeevaartschool.  

 Wethouder Boskeljon meldt dat het college de artikel 19-procedure heeft ingezet voor de door 
 Woningstichting gewenste aanbouw. 
 
 Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. 
 


