
Besluitenlijst commissie Stadsontwikkeling en -beheer 19 september 2016 
(Bsl16.0040). 
 
Aanwezig: 
R. v. Wamel, N. de Haan (Behoorlijk Bestuur); H. Mosk, J. Verhoef (D66); M. Boessenkool, F. van Vliet 
(GroenLinks); C.J. de Kleijn, E. Dieleman (Helder Onafhankelijk!); A. Pruiksma (PvdA);  
B. Piera-Van Rijswijk en A. Koenen (CDA); N. van Delft, U. Smit (Stadspartij Den Helder); J. Kostelijk, 
L. Bekker (VVD); J. van Donkelaar, M. Faas (ChristenUnie); C. van Driesten, F. Piekhaar (Vrije 
Socialisten), J. Vorstman (Beter voor Den Helder); M. Vermooten, M. Ram (Fractie Vermooten). 
 
Voorzitter:   C.M. Bazen 
commissiegriffier:  R. de Jonge 
Portefeuillehouder:  J. van Dongen (punt 4 t/m 6), L. Kuipers (punt 7) 
 
 
 
1. Opening en mededelingen. 
 De voorzitter, de heer C.M. Bazen, opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

 

2. Spreekrecht burgers.  
 Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt. 
 
3. Vaststelling agenda. 

De agenda wordt vastgesteld, met dien verstande dat de behandeling van de agendapunten 5 en 6 
wordt omgedraaid. 

 
4. Voorstel tot het vaststellen van de wijziging van de Verordening Speelautomatenhallen  

Den Helder 2003. 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en adviseert het voorstel als hamerpunt te 
agenderen voor de eerstvolgende raadsvergadering. 

 
5. Implementatie Omgevingswet. 

Na een korte inleiding door wethouder Van Dongen geeft mevrouw Kaag, manager afdeling Ruimte 
en Economie, aan de hand van een presentatie uitleg over de gevolgen van de omgevingswet voor 
de gemeente en de rol van de raad daarbij. 

 
6. Openbaar busvervoer 

Na een korte inleiding door wethouder Van Dongen, geef de heer Dijkstra, beleidsmedewerker bij 
de afdeling Ruimte en Economie), aan de hand van een presentatie uitleg over het programma van 
eisen van de Provincie Noord Holland en de specifieke eisen ten aanzien van de gemeente  
Den Helder. Uitwisseling van lijnen is mogelijk. Uitbreiding van het lijnennet is bespreekbaar als de 
gemeente daarvoor extra middelen ter beschikking stelt. Hiervoor is vooralsnog geen financiële 
ruimte. Wethouder Van Dongen voegt hieraan toe dat er regelmatig overleg met de provincie 
plaatsvindt over het openbaar busvervoer. 
De fractie van de Vrije Socialisten geeft aan dat de rijksuitkering aan de provincie voor het 
openbaar busvervoer geen doeluitkering meer is en vraagt of dit nog consequenties heeft voor de 
gemeente(n). Wethouder VanDongen zegt toe deze vraag schriftelijk te beantwoorden. 

 
7. Stand van zaken Stadsvernieuwing. 

Wehouder Kuipers meldt dat het college van burgemeester en wethouders de focus legt op 
projecten tussen de stationslocatie en de dijk alsmede Willemsoord. Genoemd is de ontwikkeling 
van het stationsgebied, het stadspark, Halter Bellevue, de aanloopstraten en de verbinding met de 
zee. 
Verder heeft de wethouder mededelingen gedaan over het project De Zusters, het Anton 
Pieckplein, de week van de veiligheid, de pilotgroep verlichte regelgeving, de start van de bouw 
van de Hofdame, plaatsing van de gevel plan Zoetelief en de plannnig van het stationsplein. 
Wethouder Kuipers geeft aan dat er nog wordt nagedacht over een vervolg op het uitwerkingsplan. 

  
8. Sluiting. 
 Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering (ca. 22.00 uur). 


