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Van: Wethouder Edwin Krijns 

Onderwerp: Beantwoording resterende vragen in besluitvorming beleidskader  Toerisme 

 

Bij de afsluiting van de vergadering van de raadscommissie Bestuur en Middelen over het raadsvoorstel 

tot vaststelling van het beleidskader Toerisme heb ik toegezegd een aantal vraagpunten nog schriftelijk toe 

te lichten. 

 

Citymarketing en de rol van stichting Top van Holland daarin 

Wij stellen voor om de raadsinformatieavond van 9 oktober te benutten voor gesprek over het versterken 

van de citymarketing Den Helder. Daarin zal specifiek aandacht zijn voor de plek en de rol van het 

toeristisch informatiecentrum, waarvoor wij uiteraard naar een door alle belanghebbenden gedragen 

locatie zoeken. De gesprekken daarover worden gevoerd. Ook de wijze waarop informatie nu digitaal 

beschikbaar is en de samenwerking tussen de diverse websites, zal aan de orde komen.  

 

Wandelrondje Boerenverdriet 

Met Sail is het in juni weer mogelijk om vanaf Willemsoord over het Boerenverdriet en via Buitenveld de 

haven te bereiken. Dit voorjaar hebben wij met het Rijksvastgoedbedrijf afgesproken om de mogelijkheid 

van overdracht van Buitenveld naar de gemeente te verkennen. Deze locatie biedt potentie om de 

verbinding tussen haven en Willemsoord te verbeteren en ook een kans om door het maken van 

opstelplaatsen de afhandeling van vrachtverkeer in de haven te verbeteren. Ook een vaste 

wandelverbinding tussen Willemsoord en de haven gaat dan tot de mogelijkheden behoren. 

 

Minicampings/boerencampings 

In het beleidskader is nu als uitgangspunt geformuleerd dat er in de gemeente ruimte wordt geboden voor 

maximaal tien boeren-/minicampings met per camping maximaal 25 plaatsen inclusief vier plaatsen voor 

trekkershutten.  

De wens van de raad is om wel toegewezen maar niet benutte plaatsen elders te kunnen toewijzen met 

binnen de gemeente een totaal van maximaal 250 plaatsen.  

In het bestemmingsplan Duinzoom (2013 vastgesteld) zijn de plekken waar minicampings zijn toegestaan, 

aangeduid met de aanduiding “specifieke vorm van agrarisch-minicamping”. 

Wij stellen voor om met de diverse minicampingeigenaren in gesprek te gaan over hun ideeën en wensen 

voor herverdeling van niet gebruikte minicampingplaatsen en het eventueel tijdelijk benutten van de nu 

bestaande ruimte. Essentieel daarbij is dat de ondernemers bereid zijn om daarin tot een vorm van 

samenwerking te komen. De resultaten zullen wij aan de raadscommissie voorleggen. 

 

Actualiseren regels 

De uitgangspunten van het beleidskader worden waar nodig uitgewerkt in beleidsregels. Hierbij wordt waar 

mogelijk recht gedaan aan de wens om regeldruk te beperken. Tegelijkertijd opereren we als gemeente 

binnen kaders die buiten onze invloedssfeer liggen. Hierbij valt te denken aan regelgeving vanuit ‘hogere’ 

overheden (rijk, provincie), maar ook veranderende maatschappelijke omstandigheden. Met name waar 

het evenementen en grote publieksactiviteiten betreft, zijn de omstandigheden in de voorbije jaren 

aanzienlijk veranderd. Een actualisatie van beleidsregels vindt tegen deze achtergrond plaats en heeft de 

prioriteit. De huidige uitvoeringsnota dateert namelijk uit 2005. 

 

Evenemententerreinen 

Naast Willemsoord biedt ook Quelderduyn mogelijkheden voor evenementen. Deze zijn verbeterd met de 

vernieuwing van de drainage.  

In de raadscommissie Stadsontwikkeling en Beheer van 8 mei is toegezegd om in de raadscommissie  van 

september een discussie te voeren over de scenario’s voor de ontwikkeling van Willem-Alexanderhof in 

relatie tot het initiatiefplan van het wijkplatform om een park in Julianadorp te maken. Hierin zullen ook de 

mogelijkheden voor een evenemententerrein worden meegenomen. 

 

Strandslagen  

Het raadsbesluit van 27 februari 2017 biedt de gemeente de mogelijkheid om de 8 strandslagen zelf te 

laten beheren en onderhouden. Voor de periode 2017-2020 is daartoe een voorziening Beheer 



 

 

Strandslagen ingericht. In de nieuwe prestatieafspraken met Stichting Strandexploitatie Noordkop zal het 

goed bereikbaar houden van het strand via deze strandslagen een belangrijk onderwerp zijn. 


