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Besluitenlijst vergadering commissie Stadsontwikkeling en -beheer van 2 juni 2021  
 
Aanwezig:  
M. Pastoor, G.J.S. Oudijk (Behoorlijk Bestuur voor DH&J); J.P. Verhoef, G. de Vries (D66);  
F. van Vliet, M. Boessenkool (GroenLinks), E.M. Krijns, R.J. Langedijk (CDA); H. van Dongen,  
A.J. Gatowinas (Stadspartij Den Helder); R.N. Bruin, C.M. Jellema (VVD); T. Medemblik  
(Beter voor Den Helder); S.T. Pavlotzsky (ChristenUnie) R.H. Brockholz (PVV); M.J. Driehuis,  
N. de Vos (Senioren Actief Den Helder), H.J. Regtop, U.N. Fuchs (PvdA),  M.C. Apan Vega 
(Gemeentebelangen). 
 
N. List, voorzitter;  
R. de Jonge, commissiegriffier; 
J.K. Visser (agendapunt 4 en 5), R. Duijnker (agendapunt 6), P. de Vrij (agendapunt 7), 
portefeuillehouders. 

 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter opent de vergadering en wijst de commissieleden op het gebruik van de WhatsApp-
groep voor de communicatie tijdens de vergadering. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
De volgende personen spreken in ten aanzien van agendapunt 5 Vaststelling van de RES 1.0 NHN: 
- De heer M. den Hollander van de Vereniging van Energiecoöperaties en -initiatieven Noord-

Holland namens de Participatiecoalitie; 
- Mevrouw E. Vos, namens de Helderse coöperatieve windmolenvereniging, de Eendragt. 
 
3. Vaststelling agenda. 
De fractie van de VVD heeft actuele vragen ingediend op grond van artikel 22 van de Verordening op 
de raadscommissies Den Helder 2018. Deze vragen zijn overeenkomstig de verordening als 
agendapunt 7 aan de agenda toegevoegd. De agenda is hierna vastgesteld. 
 
4.  Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan "Halter Bellevue en stadspark 2021" ex artikel 3.8 

Wro. 
De commissie acht het voorstel besluitrijp en stelt voor het voorstel als hamerpunt te agenderen voor 
de raadsvergadering van 14 juni 2021. Omdat de wethouder nog een aantal vragen schriftelijk moet 
beantwoorden, is het mogelijk dat fracties in de raadsvergadering toch het verzoek gaan doen het 
voorstel als bespreekpunt te behandelen. 
De fractie van Behoorlijkj Bestuur v D-H & Julianadorp overweegt een amendement in te dienen voor 
de realisatie van een fietsenstalling. 
Wethouder Visser komt voor de raadsvergadering van 14 juni 2021 nog schriftelijk terug op  
- de mogelijkheden voor nestpannen; 
- de afspraken met en ambities van de ondernemer(s) aan de zuidwestzijde van het Bernhardplein; 
- de huur- en koopprijzen van de te realiseren woningen; 
- de hoogte van de doorgangspoorten voor vrachtwagens; 
- een onderzoek naar vervuild water; 
- de mogelijkheid van fietsenstallingen in de binnenstad. 
 
5. Voorstel tot vaststellen Regionale Energie Strategie Noord-Holland Noord. 
De commissie acht het voorstel besluitrijp en stelt voor het voorstel als hamerpunt te agenderen voor 
de raadsvergadering van 14 juni 2021. De meeste fracties hebben steun voor de RES 1.0 NHN 
uitgesproken. Alleen de fractie van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp heeft aangegeven tegen 
de RES 1.0 NHN te zijn. 
 
6. Voorstel tot wijziging van Verordening Subsidie Energievoucher Den Helder 2020 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en stelt voor het voorstel als hamerpunt te 
agenderen voor de raadsvergadering van 14 juni 2021. 
De commissie vraagt aandacht voor de communicatie naar de inwoners. De wethouder komt nog 
terug op de beoogde besteding van het communicatiebudget van € 10.000,-. 
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7. Actuele vragen 
De fractie van de VVD stelt actuele vragen over de verwijderde hondenbordjes: ‘losloopgebied’ en 
‘verboden voor honden’. Wethouder De Vrij beantwoordt de vragen.  
Wethouder De Vrij kondigt een agenderingsverzoek van het college van burgemeester en wethouders 
aan voor het bespreken van het eerste concept hondenbeleid in de commissie van september 2021. 
 
8. Sluiting. 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 21.45 uur. 
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RES 1.0 
 
GroenLinks 

- Noodzakelijk om in te zetten op windenergie en zonenergie op daken 
- Stemt voor 
- Maakt zich zorgen over de zoekgebieden 

 
Behoorlijk Bestuur 

- Wijst de klimaattrein af 
- Waterstof gaat ons niet helpen 
- Pas op de plaats maken 
- Tegen het verbod op gas tot er goede alternatieven zijn; 
- Inzetten op nieuwe reactoren 
- Tegen de RES 

 
D66 

- Veel partijen hebben hieraan meegewerkt; 
- Streeft naar Duurzaam Den Helder; 
- Ambitie uitstralen; 
- Zoekgebieden vaststellen is prima; 
- Participatie belangrijk; 
- Waterstof belangrijk; 
- Voor de RES 

 
CDA 

- Wind aan zee versus netcapaciteit van Liander (vraag) 
- Voor de RES 

 
Senioren Actief 

- RES is een goeie start; 
- Minder ambitieus als D66 en GroenLinks; 
- Waterstof is nodig; 
- Beperkte netcapaciteit van Liander; 
- Is de JAR benaderd over deze RES 1.0? 
- Steunt de RES 1.0 

 
PvdA 

- Steunt de RES 1.0; 
- De innovaties zijn van belang en gaan zeker een rol spelen; 

 
Stadspartij Den Helder 

- Akkoord met de RES 1.0; 
 
ChristenUnie 

- Akkoord met de RES; 
 
Beter voor Den Helder 

- Hamerpunt 
 
VVD 

- Akkoord met de zoekgebieden; 
- Akkoord met de RES; 
- Voorkomen dat inwoners worden opgezadeld met hoge kosten; 
- Draagvlak inwoners voor de uitvoering; 
- Geen tegenstander van kernenergie, maar nog niet aan de orde; 

 
2e instantie 
 
Senioren Actief 

- Energy gateway (toevoegen aan deze besluitenlijst, voor degenen die niet bij de RRN aanwezig 
waren) 



4 

 

 
D66 

- Communicatie 
 
Bruin 

- Transitievisie warmte moet nog vastgesteld worden; 
 


