
 
 
Besluitenlijst commissie Stadsontwikkeling en -beheer van 14 september 2021. 
 
Aanwezig: 
T. Medemblik (Beter voor Den Helder), R.J. Langedijk en J.J. Lobles (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  
(Senioren Actief Den Helder en omstreken), F. Loman en A.J. Gatowinas (Stadspartij Den Helder), 
U.N. Fuchs en J.P. de Leeuw (PvdA), M. Boessenkool en F. van Vliet (GroenLinks), G.J.S. Oudijk en 
A.V. Kolsteeg (Behoorlijk Bestuur v D-H & Julianadorp) en M.C. Apan Vega en N. List 
(Gemeentebelangen Den Helder). 
 
C.M. Bazen, voorzitter;  
R. de Jonge, commissiegriffier; 
J.K. Visser (agendapunten 4 t/m 7, P. de Vrij (agendapunt 8), wethouders. 
_________________________________________________________________________________ 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter opent de vergadering en wijst op de vergaderinstructies bij digitale vergaderingen. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt. 
 
3. Vaststelling agenda.  
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
TER BESPREKING 
 
4. Consultatie keuzeopgaven gemeenteraad in het kader van de Omgevingswet. 
De heer Zwier van team Omgeving geeft, aan de hand van een presentatie, uitleg over de 
keuzeopgaven van de raad. Er zijn vijf concrete bespreekpunten voorgelegd: 

 Bespreekpunt 1  
besluitvorming rondom buitenplanse omgevingsplanactiviteiten waarvoor adviesrecht van 
instemming van de raad geldt; voorgesteld wordt te kiezen voor één lijst met gevallen waarvoor 
zowel adviesrecht met instemming, toepassen van de uitgebreide procedure en verplichte 
participatie door de initiatiefnemer van toepassing is. 

 Bespreekpunt 2  
adviesrecht met instemming; voorgesteld wordt voort te borduren op de bestaande lijst voor 
verklaringen van geen bedenkingen onder de huidige Wet ruimtelijke ordening. 

 Bespreekpunt 3  
voorgesteld wordt specifieke onderdelen van het omgevingsplan te delegeren aan het college 
van burgemeester en wethouders. 

 Bespreekpunt 4  
discussiepunt is voorbereidingsbesluiten al dan niet delegeren aan het college van burgemeester 
en wethouders. 

 Bespreekpunt 5  
voorgesteld wordt de keuzes van de raad na 1,5 jaar te evalueren. 

De commissie stemt ermee in dat de voorstellen nader worden uitgewerkt in een raadsvoorstel dat in 
het vierde kwartaal ter advisering wordt aangeboden. De voorzitter nodigt fracties uit eventuele 
bijdragen rechtstreeks of via de griffie naar de behandelend ambtenaar te sturen. 
 
TER ADVISERING 
 
5. Voorstel tot vaststelling "Paraplubestemmingsplan Parkeren 2021" ex artikel 3.8 Wro 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en stelt voor het voorstel als hamerpunt te 
agenderen voor de raadsvergadering van 27 september 2021.  
Wethouder Visser zegt toe dat de technische vraag (rekensom) van Behoorlijk Bestuur v Den Helder & 
Julianadorp vóór de raadsvergadering wordt beantwoord. 
 
6. Voorstel tot vaststelling van de Nota Parkeernormen Den Helder 2022 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en stelt voor het voorstel als hamerpunt te 
agenderen voor de raadsvergadering van 27 september 2021.  

 
  



7. Voorstel met betrekking tot oprichting Mobipunten B.V. 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en stelt voor het voorstel als hamerpunt te 
agenderen voor de raadsvergadering van 27 september 2021.  
De fractie van Behoorlijk Bestuur v Den Helder & Julianadorp geeft aan tegen het voorstel te zijn.  
De voorzitter geeft de fractie in overweging hiervoor een amendement voor te bereiden omdat het een 
wensen en bedenkingen-procedure betreft. 
 
TER BESPREKING 

 
8. Presentatie hondenbeleid 
Wethouder De Vrij leidt het agendapunt kort in, waarna mevrouw Holthuijsen van het team omgeving 
een presentatie geeft over de uitgangspunten voor het hondenbeleid en het te volgen proces.  
Aan de commissie zijn een aantal concrete vragen gesteld en de fracties hebben daarop gereageerd. 
De voorzitter heeft de discussie als volgt samengevat: er moet veel aan participatie worden gedaan, 
speelweides zijn wenselijk, losloopgebieden zijn belangrijk ook voor de gezondheid van huisdieren, 
zorg voor goed gemaaid gras en voorkom moddergebieden, verwijder berenklauwen, zorg voor 
voldoende afvalbakken, houd de veiligheid in acht met name bij fietspaden, informeer de inwoners 
gericht (bijvoorbeeld met mini gebiedsbordjes) en houd de menselijke maat in acht.  
Voor de hondenbazen: houd de hond bij je en ruim hondenpoep op. 
De input van de commissie wordt tesamen met andere inspraakreacties betrokken bij de nadere 
vormgeving van het hondenbeleid. 
 
9. Sluiting. 
De voorzitter sluit vervolgens de vergadering om 22.15 uur. 
 


