
Besluitenlijst commissie Stadsontwikkeling en -behe er van 10 september 2012. 
 
 
1. Opening en mededelingen. 

De voorzitter, de heer J.P. Verhoef, opent de vergadering. Hij geeft een korte toelichting op de 
nieuwe werkwijze van de raad en de consequenties daarvan voor de raadscommissies. 

 
2. Spreekrecht burgers.  

De heer Van der Wal spreekt namens huurders van de parkeergarage Koninckshoek in ten 
aanzien van agendapunt 4. De voorzitter geeft de commissieleden in overweging de 
inspraakreactie te betrekken bij de beraadslagingen. 

 
3. Vaststelling agenda. 
 De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een voo rbereidingskrediet van  
 € 200.000,- voor de renovatie van de parkeergarage  Koninckshoek. 

Wethouder Bruin deelt mede dat uit het parkeeronderzoek naar voren is gekomen dat het 
tweede dek voorlopig niet nodig is als openbare parkeervoorziening. In de aanbesteding wordt 
hiermee al wel rekening gehouden, zodat in een later stadium alsnog gekozen kan worden 
voor openstelling.  
Naar aanleiding van vragen van de Stadspartij Den Helder en Behoorlijk Bestuur over 
huurrechten zegt de portefeuillehouder toe dat hierover deze week schriftelijke informatie 
volgt. 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en stelt voor dit voorstel als hamerpunt te 
agenderen voor de raadsvergadering van 17 september 2012.  
 

5. Voorstel tot het vaststellen van de Stuctuurvisi e Den Helder 2025 en de planMER 
 Structuurvisie Den Helder 2025. 

Wethouder Bruin licht toe dat de planMER een onderliggend rapport is voor de structuurvisie 
en het niet aan de orde is om dit document te wijzigen. Voorts kondigt de wethouder een 
erratum op de structuurvisie aan waarbij de passages ‘wonen op willemsoord’ worden 
vervangen door ‘hotel/short stay’. 
De fractie van GroenLinks is geen voorstander van een recreatieve fietsroute langs het 
Balgzand en is voornemens hierover een amendement in te dienen. 
De Partij van de Arbeid is van mening dat er een vaste verbinding (voor auto’s) moet komen 
naar het Boerenverdriet en komt hiervoor met een amendement. Voorts overweegt de Partij 
van de Arbeid een amendement over de opgenomen tekst betreffende de motorcross omdat 
zij van mening is dat de tekst niet helemaal overeenkomt met de aangenomen motie over dit 
onderwerp. 
De Stadspartij Den Helder overweegt nog een amendement over wonen op Willemsoord. 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en stelt voor dit voorstel, gezien de 
aangekondigde amendementen, als bespreekpunt te agenderen voor de raadsvergadering 
van 17 september 2012.  

 
6. Besluitenlijst van de commissie Stadsontwikkelin g en -beheer van 2 juli 2012. 

De besluitenlijst is voor kennisgeving aangenomen. 
 

7. Termijnplanning. 
De termijnplanning is voor kennisgeving aangenomen. 
 

8. Sluiting. 
 De voorzitter sluit de vergadering. 
 


