
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zaaknummer: 2020-018744 
 
 
 

Raadsvragen 

  
  
Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Beter voor Den Helder betreffende 
Schriftelijke vragen betreffende bereikbaarheid Den Helder Airport en ondernemers Kooypunt (DHSS) 
  

  

Aan de leden van de Gemeenteraad 

  
Op 5 februari 2020 heeft de fractie Beter voor Den Helder onder verwijzing naar artikel 36 van het reglement 
van orde voor de vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over de bereikbaarheid van Den 
Helder Airport en ondernemers Kooypunt (DHSS), het antwoord vindt u onder de vraag: 
  
1.Bent u op de hoogte van het bus-pilot onderzoek tussen 3 maart en 31 mei 2019? 
Ja, wij zijn op de hoogte van deze pilot. Deze proef is namelijk tot stand gekomen na overleg tussen 
gemeente, Den Helder Airport en de ondernemersvereniging Kooypunt. 
  
2. Bent u er van op de hoogte dat busverbindingen naar het zuiden slechts 3 minuten extra rijtijd 
hebben indien Helihaven en Kooypunt aangedaan worden? 
Connexxion rijdt op dit moment met lijn 135 langs Kooypunt en Den Helder Airport via de N250. Omrijden via 
Kooypunt en Den Helder Airport kost volgens Connexxion minstens 5 minuten extra. 
  
3. Zo ja, bent u op de hoogte van de vraag van de helihaven en ondernemers Kooypunt, waaronder 
DHSS, betreffende het openbaar vervoer van en naar het station? 
Ja, tijdens de overleggen met de ondernemersvereniging Kooypunt, waar ook Den Helder Airport aan 
deelneemt is duidelijk te kennen gegeven behoefte te hebben aan openbaar vervoer. 
  
4. Bent u bereid een gesprek aan te gaan met de ondernemers en Connexxion om dit probleem op te 
lossen en hieraan invulling te geven, mede gezien de vier opgestelde programmalijnen in het “Helders 
Perspectief”? 
Wij zijn op dit moment met zowel de provincie (de opdrachtgever van het openbaar vervoer) als Connexxion in 
overleg om te kijken of hier een oplossing voor te vinden is. In dat kader willen wij de verwachtingen voor een 
structurele oplossing temperen. Uit de proef die destijds is gehouden is namelijk geconstateerd dat er een 
gering aantallen reizigers per dag gebruik maakte van de tijdelijke dienst. 
  
Vertrouwende u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 
  
Den Helder, 14 april 2020 
  
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 
  

 
Jeroen Nobel 
burgemeester 

 
Robert Reus 
secretaris 

  


