
¥ 
Raadsbesluit 

 

  Raadsbesluit ¥ Pagina 1 van 1 

Raadsvergadering d.d.  : 17 februari 2014 

 

Besluit nummer   : RB14.0007 

 

Onderwerp   : Bestemmingsplan Stationslocatie 2014 

 

 

De raad van de gemeente Den Helder; 

 

gelezen het raadsvoorstel nummer RVO14.0009 van het college van burgemeester en wethouders van Den 

Helder van 21 januari 2014; 

 

kennis genomen hebbende van de voorbereidende commissievergadering Stadsontwikkeling en -beheer op 10 

februari 2014; 

 

besluit: 

 
1. De nota van beantwoording ontwerp bestemmingsplan Stationslocatie 2014, inclusief de aanvulling op de 
nota van beantwoording, vast te stellen; 
2. De door indieners: 

-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 22, 24, 25 ingediende zienswijzen ontvankelijk te 
verklaren en gedeeltelijk te volgen; 
-1, 14, 15, 16, 18, 21, 23, 26 ingediende zienswijzen ontvankelijk te verklaren, maar niet te volgen en 
dientengevolge ongegrond te verklaren;  

3. Op grond van overwegingen uit de nota van beantwoording de in hoofdstuk 3 van deze nota voorgestelde 
wijzigingen, inclusief de voorgestelde wijziging in de aanvulling op de nota van beantwoording, aan te brengen 
ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan; 
4. Het bestemmingsplan Stationslocatie 2014, als vervat in de dataset met planidentificatie 
NL.IMRO.0400.215BPSTATIONSP2014-VST1, met de aangegeven wijzigingen ten opzichte van het ontwerp 
bestemmingsplan langs elektronische weg vast te stellen; 
5. De bij dit besluit behorende verbeelding van de bestemming op papier vast te stellen; 

6. Vast te stellen dat o_ NL.IMRO.0400.215BPSTATIONSP2014-VST1_Ondergrond GBKN de voor dit 

bestemmingsplan gebruikte ondergrond is; 

7. Geen exploitatieplan vast te stellen, aangezien het kostenverhaal anderszins is verzekerd; 

8. Dat het bijbehorend raadsvoorstel en nota van beantwoording, inclusief de aanvulling op de nota van 

beantwoording, integraal onderdeel uitmaakt van het besluit. 

9. Het Beeldkwaliteitsplan Stationsomgeving Den Helder (als onderdeel van het stedenbouwkundig plan) als 

aanvullende welstandsparagraaf vast te stellen; 

 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering  

van 17 februari 2014. 

 

 

 

voorzitter 

Koen Schuiling  
  

 

griffier 

mr. drs. M. Huisman  
  


