
Besluitenlijst commissie Stadsontwikkeling en -beheer 2 september 2019 
(BSL19.0043)  
 
Aanwezig: 
C. van der Gaag, S. Hamerslag (Behoorlijk Bestuur); J.P. Verhoef (D66); F. van Vliet (GroenLinks),  
J.P. de Leeuw (PvdA); E.M. Krijns, S. Janssen (CDA); H. van Dongen, A.J. Gatowinas (Stadspartij  
Den Helder); P. Bais, S.D. Romar (VVD); S.T. Pavlotzky (ChristenUnie); J. Vorstman, G.J. Krab  
(Beter voor Den Helder); 
 
Voorzitter:   C.M. Bazen 
commissiegriffier:  M. Huisman 
Portefeuillehouders:  H. Keur, R. Duijnker 
 
 
 
1. Opening en mededelingen. 

 De voorzitter opent de vergadering (19.30 uur) en heet iedereen welkom. Verder zijn er geen 
mededelingen.  

 
 2. Spreekrecht burgers. 

Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt. 
 
3. Vaststelling agenda. 
De agenda gewijzigd vastgesteld. Agendapunt 6 wordt voor de agendapunten 4 en 5 behandeld.  
 
6. Voorstel tot het verlenen van een verklaring van geen bedenkingen in relatie tot de 

omgevingsvergunning Rijksweg 78. 
De commissie acht het voorstel besluitrijp en adviseert unaniem het voorstel als hamerpunt te agenderen 
voor de raadsvergadering van 16 september 2019 
 
4. Rol van de raad onder de Omgevingswet. 
Mevrouw Georgopoulou, adviseur Invoering Omgevingswet van de VNG, geeft uitleg over de rol van de 
gemeenteraad onder de Omgevingswet die per 1 januari 2021 in werking treedt. De presentatie wordt voor 
de raads- en commissielden na de vergadering digitaal beschikbaar gesteld.  
 
Naar aanleiding van de presentatie is de conclusie getrokken dat het college van b&w zich moet gaan 
voorbereiden, zodat de raad keuzes kan gaan maken met als vertrekpunt de uitnodigingsplanologie. Op 
basis daarvan kan de raad een aantal beslissingen gaan vastleggen, die dan een leidraad worden voor de 
Omgevingsvisie.  
 
5. Ontwerp omgevingsvisie Julianadorp. 
De commissie heeft zich positief uitgesproken over de hoofdlijnen van de ontwerpvisie.  
 
Wethouder Keur zegt toe de commissie schriftelijk te informeren over de manier waarop er aandacht is 
voor de beperkingen van het Duinzoomgebied.  
 
7. Sluiting. 
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering (circa 21.45 uur). 
 


