
Besluitenlijst commissie Stadsontwikkeling en -beheer van 16 februari 2015.
           (BSL15.0011) 
 
Aanwezig: 

N. de Haan, R. van Wamel (Behoorlijk Bestuur); E. Krijns (CDA); H.S. Mosk, 
H. Verhoef (D66); C.J. Dol, F. van Vliet (GroenLinks); C.J. Kleijn, J. Vlaming (Helder Onafhankelijk!); 
B. Blom, P. Blank (PvdA); N. van Delft, U. Smit (Stadspartij Den Helder); B. Haitsma (alleen punt 6),  
J. Klopstra (alleen punt 6), J. Kostelijk, L. Bekker (VVD); J. van Donkelaar, M.H. Faas (ChristenUnie);  
F. Piekhaar, M. Driehuis (Vrije Socialisten); M. Ram, H. Mooijman (Fractie Vermooten). 
 
Voorzitter:   C. Bazen 
commissiegriffier:  R. de Jonge 
Portefeuillehouders:  J. van Dongen en P. Kos (agendapunt 6) 
 

 
 
1. Opening en mededelingen. 
 De voorzitter, de heer Bazen, opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

Er zijn geen mededelingen. 
 
2. Spreekrecht burgers.  

Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt. 
 
3. Vaststelling agenda. 

De agenda is ongewijzigd vastgesteld, met dien verstande dat gestart wordt met de 
behandeling van agendapunt 6. 

 

4. Woningbouwprogramma Den Helder. 
De manager van de afdeling Ruimte en Economie, mevrouw Kaag, geeft aan de hand van een 
presentatie uitleg over de actuele ontwikkelingen op het gebied van wonen, de veranderingen 
in de wetgeving, de kaders, de demografische ontwikkelingen,  wonen en zorg en de  stand 
van zaken van de woningbouwplannen. De presentatie wordt digitaal toegestuurd.  

 
5. Voorstel tot het vaststellen van de Nota Zonneparken. 

De commissie acht het voorstel besluitrijp en adviseert het voorstel te agenderen als 
hamerpunt voor de raadsvergadering van 2 maart 2015.  
Wethouder Van Dongen geeft aan dat er passende aandacht zal worden gegeven aan de 
communicatie. 
De fractie van de VVD kondigt een motie aan betreffende de gewenste inspanningen naar de 
provincie voor het mogelijk maken van een zonnepark op de locatie Heldair. 

 
6. Ontwikkeling stationslocatie en gebruik postkantoor. 

Wethouder Kos bevestigt dat de startnotitie die eerder door het college van burgemeester en 
wethouders is aangeboden als ingetrokken kan worden beschouwd en dat het college 
voornemens is binnenkort een scenario-notitie ter behandeling aan te bieden. 
 De fractie van de VVD kondigt een motie aan voor de eerstvolgende raadsvergadering over 
het vertrekpunt en de kaders voor de gebiedsontwikkeling.  
De fractie van D66 overweegt een verzoek tot interpellatie in te dienen bij de voorzitter van de 
raad over de beantwoording van de vragen van de commissie door het college in relatie tot 
het e-mailbericht met bijlagen van de heer Scholte. 

 
7. Sluiting. 
 Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering (circa 21.15 uur). 


