
Besluitenlijst commissie Stadsontwikkeling en -beheer van 15 april 2013. 
 
 
1. Opening en mededelingen. 

De voorzitter, de heer J.P. Verhoef, opent de vergadering en maakt melding van de volgende 
bijeenkomsten: 
- workshop Handhaving op donderdag 18 april 2013; 
- vervolgbijeenkomst werkconferentie voor raadsleden op 22 april 2013. 

 
2. Spreekrecht burgers.  
 Mevrouw M. Romar en de heer A. Komen spreken in ten aanzien van agendapunt 4. 

De voorzitter geeft de fracties in overweging de inspraakreacties te betrekken bij de 
beraadslagingen. 

 
3. Vaststelling agenda. 

De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
  
4. Voorstel tot wijziging van de nota Kamperen bij de boer waarmee een uitbreiding van 20 

naar 25 staanplaatsen per minicamping  inclusief 4 kleine trekkershutten wordt 
toegestaan. 
De commissie adviseert unaniem het voorstel te agenderen als hamerpunt voor de 
raadsvergadering van 22 april 2013.  

 
5. Voorstel tot het vaststellen van de startnotitie Noorderhaaks (verlengde Breewijd). 

De commissie adviseert de raad het voorstel te agenderen als bespreekpunt voor de 
raadsvergadering van 22 april 2013.  
Wethouder Den Dulk heeft aangegeven dat de in de motie aangegeven dekkingsmiddelen 
onvoldoende zijn om de aanleg van de verlengde Breewijd te kunnen bekostigen. De fracties 
van de PvdA en Behoorlijk Bestuur zijn echter in de veronderstelling dat met de motie van  
3 december 2012 in de dekking is voorzien. Op aangeven van de fractie van Behoorlijk 
Bestuur heeft de commissie dit aspect als bespreekpunt voor de raad benoemd. 
De fractie van de Stadspartij Den Helder kondigt een motie aan waarmee het college van 
burgemeester en wethouders wordt opgedragen het project meer voortvarend ter hand te 
nemen. 

 
6. Parkeerbalans. 

De heer A. Wolters van de afdeling Ruimte, Wonen en Ondernemen geeft aan de hand van 
een presentatie inzicht in de beschikbare parkeerplaatsen in de binnenstad en het gebruik 
hiervan op werkdagen, koopavonden en zaterdagen. Daarbij is tevens een doorkijk gegeven 
naar de verwachte situatie in 2020. 
Uit het onderzoek, dat in overleg met de H.O.B. is opgezet, blijkt dat het bezoek aan het 
centrum in de afgelopen 10 jaar met circa 28% is afgenomen en dat er in de binnenstad 
voldoende parkeerplaatsen aanwezig zijn. 
Wethouder Den Dulk geeft aan dat de tellingen jaarlijks of tweejaarlijks worden herhaald zodat 
de parkeerbalans actueel blijft. Voorts geeft wethouder Den Dulk aan dat zij bereid is om een 
nadere toelichting te geven aan die fracties die daar behoefte aan hebben. 
De presentatie wordt digitaal toegezonden. 

 
7. Sluiting. 
 Geen bijzonderheden. 
 


