Besluitenlijst commissie Stadsontwikkeling en -beheer van 8 december 2021.
Aanwezig:
T. Medemblik en G. Assorgia (Beter voor Den Helder), H.M. Krul en E.M. Krijns (CDA), P.T. Bais en
C.M. Jellema (VVD), J.P. Verhoef en G. de Vries-Schong (D66), G.J. Krab en N. de Vos (Samen
Actief sr), H. van Dongen en A.J. Gatowinas (Stadspartij Den Helder), S.T. Pavlotzky (ChristenUnie),
U.N. Fuchs en B. Spandaw (PvdA), M. Boessenkool en F. van Vliet (GroenLinks), G.J.S Oudijk en
M. Pastoor (Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp) en M.C. Apan Vega (Gemeentebelangen
Den Helder).
C.M. Bazen, voorzitter;
R. de Jonge, commissiegriffier;
H. Keur (punt 4 en 6) en R. Duijnker (punt 5), wethouders.

1. Opening en mededelingen.
De voorzitter opent de vergadering en er zijn geen mededelingen.
2. Spreekrecht burgers.
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.
3. Vaststelling agenda.
De agenda is ongewijizigd vastgesteld.
TER BESPREKING.
4.

Voorstel tot het vaststellen van de Strategische Uitgangspunten bij de omgevingsvisie
gemeente Den Helder.
De commissie acht het voorstel besluitrijp en stelt voor het voorstel als hamerpunt te agenderen voor
de raadsvergadering van 20 december 2021.
De wethouder stelt voor dat de raad de voorgestelde wijzigingen in de gespreksnotitie vaststelt,
waarmee dan de strategische uitgangspunten worden aangepast. In overleg met de griffie wordt
bekeken hoe dit het beste kan worden verwerkt in het besluit.
Wethouder Keur geeft aan dat daar waar gesproken wordt over ‘woonwagenkamp’ dit wordt
aangepast naar ‘woonwagencentra’. Voorts geeft de wethouder aan dat als vanuit de raad wordt
aangegeven dat er behoefte is aan een extra workshop over de omgevingsvisies, het college bereid is
deze te faciliteren.
5. Voorstel tot het vaststellen van de Transitievisie warmte
De commissie acht het voorstel besluitrijp en stelt voor het voorstel als hamerpunt te agenderen voor
de raadsvergadering van 20 december 2021.
De fractie van Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp acht het voorstel nog niet besluitrijp en wenst
eerst een Indicatie te hebben van de kosten voor de inwoners.
De fractie van Samen Actief sr acht het voorstel nog niet besluitrijp en stelt voor in januari 2022 nog
een verdiepingsslag met de commissie te maken zodat de visie eind januari 2022 door de raad kan
worden vastgesteld.
Wethouder Duijnker licht toe dat deze visie de basis vormt voor de wijkuitvoeringsplannen, waarbij ook
wordt gekeken naar de haalbaarheid en betaalbaarheid. Het bedrijfsleven wordt betrokken bij deze
uitvoeringsplannen. De uitvoeringsplannen worden ook aan de commissie voorgelegd.
De suggesties vanuit de commissie om TNO uit te nodigen voor een toelichting op de energietransitie
en het jaarlijks evalueren (in plaats van een vijfjaarlijkse evaluatie) worden door de portefeuillehouder
overgenomen.
Het eventueel instellen van een commissie duurzaamheid laat het college over aan de raad.
6. Bereikbaarheid algemeen
Wethouder Keur geeft aan de hand van een presentatie uitleg over de bereikbaarheid in zijn
algemeenheid, de bovenregionale ontwikkelingen, de ontwikkelingen in de Kop van Noord-Holland,
de doorstroming door de stad op de N250, verbetering van de Teso-haven en parkeerdruk in het
centrum (uitbreiding van de blauwe zones).

Naar aanleiding van opmerkingen van de commissie geeft wethouder Keur aan dat het college bezig
is met de invoering van blauwe zones en dat in het eerste kwartaal van 2022 een uitvoeringsplan
wordt aangeboden voor de andere wijken. In het tweede kwartaal van 2022 wordt er een rapportage
over de verkeersveiligheid aangeboden. Het vroegtijdig scheiden van bestemmingsverkeer is
ingebracht bij het maritiem cluster.
De commissie vraagt aan het college van burgemeester en wethouders op korte termijn een
raadsinformatiebrief over de concrete maatregelen die zijn getroffen na de in juni / juli 2021
aangenomen moties.
7. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 22.50 uur.

