
Besluitenlijst commissie Stadsontwikkeling en -beheer van 23 mei 2011. 
 
 
1. Opening en mededelingen. 
 De voorzitter, de heer W. Koning, opent de vergaderingen. Er zijn geen mededelingen.  
 
2. Spreekrecht burgers.  
 Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt. 
 
3. Vaststelling agenda. 
 Op verzoek van de portefeuillehouders wordt gestart met de behandeling van agendapunt 6. 
 
6. Voorstel met betrekking tot de Notitie Dakterrassen; Stadshart, Van Galenbuurt,  
 Visbuurt, Sluisdijkbuurt en Boatex. 

De commissie adviseert unaniem de Raad hierover te besluiten conform het voorstel van 
burgemeester en wethouders en het voorstel te agenderen als hamerpunt voor de 
raadsvergadering van 30 mei 2011. 

 
4. Voorstel tot het vaststellen van de nota Naar een duurzaam Den Helder. 

Wethouder Den Dulk geeft aan dat er jaarlijks een uitvoeringsprogramma ter kennisname aan 
de raad wordt aangeboden. 
De commissie adviseert unaniem de Raad hierover te besluiten conform het voorstel van 
burgemeester en wethouders en het voorstel te agenderen als hamerpunt voor de 
raadsvergadering van 30 mei 2011. 

 
5. Voorstel tot de in de nota Bouwen en Parkeren 2011-2016 opgenomen parkeernormen  
 als uitgangspunt te hanteren in bestemmingsplannnen. 

De fracties van de PvdA en Trots pleiten voor een verhoging van de parkeernormen met 10% 
in plaats van de voorgestelde 6,5%. Deze fracties overwegen een amendement. 
De fractie van de Stadspartij Den Helder is van mening dat de parkeerbehoefte in de 
binnenstad groter is dan in de nota wordt gesuggereerd. De stadspartij overweegt eveneens 
een amendement. 
Wethouder Den Dulk geeft aan dat er nog een apart voorstel volgt over het 
parkeerbijdragefonds. 
De commissie heeft derhalve niet tot een eensluidend advies kunnen komen en stelt voor het 
voorstel te agenderen als bespreekpunt voor de raadsvergadering van 30 mei 2011. 
 

7. Besluitenlijst van de commissie Stadsontwikkeling en -beheer van 9 mei 2011. 
 De besluitenlijst is voor kennisgeving aangenomen.. 
 
8. Termijnplanning. 
 Op vragen van de Stadspartij Den Helder antwoordt de portefeuillehouder dat de 
 agendacommissie is voorgesteld het bestemmingsplan Stadshart Centrum op 27 juni en de 
 businesscase schouwburg na het zomerreces te behandelen. 

De termijnplanning is verder voor kennisgeving aangenomen. 
 

9. Sluiting. 
 Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering. 


