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Geacht college, 

Tijdens de raadsvergadering van de gemeenteraad van 19 juni 2017 is bij de behandeling van agendapunt 
14, voorstel tot het vaststellen van het beleidskader Toerisme - Den Helder Bruist!, een drietal moties 
aangenomen. Deze moties treft u als bijlagen bij deze brief aan. 

In de motie over 'minicam pings' van de fractie van de VVD, samen ingediend met andere partijen (nr. 
14.2/M17.00014), wordt uw college opgedragen: 
1. met onmiddellijke ingang (ook mede in verband met Sail) het aantal plaatsen op minicampings te 

verhogen naar maximaal 30 plekken; 
2. de koppeling tussen het aantal kampeerplaatsen en trekkershutten los te laten; 
3. te onderzoeken of er ruimte is voor de uitgifte van extra vergunningen en de uitkomst voor 
1 september 2017 middels een raadsinformatiebrief terug te koppelen aan de raad. 

In de motie over 'KustPact' van de fractie van de VVD, samen ingediend met andere partijen 
(nr. 14.3/M17.00015) wordt uw college opgedragen: 
1. naar aanleiding van het KustPact en de Omgevingswet direct in contact te treden met de provincie om 

versoepeling van mogelijkheden te bespreken en voorwaarden te scheppen om reeds bestaande én 
nieuwe ontwikkelingen op het gebied van recreatieve bebouwing in Den Helder mogelijk te maken; 

2. naar aanleiding van het KustPact en nieuwe mogelijkheden binnen de Omgevingswet de 
Duinzoomvisie op korte termijn te herzien en waar nodig bestemmingsplannen aan te passen; 

3. als uitgangspunt te nemen dat we voorwaarden scheppen en maximaal faciliteren waardoor 
investeringen door enthousiaste ondernemers in ons toeristisch product optimaal (maatschappelijk) 
renderen; 

4. de raad actief en tijdig te informeren over de ontwikkelingen. 

In de motie over 'Evenementen Julianadorp' van de fractie van de VVD, samen ingediend met andere 
partijen (nr. 14.4/M17.00013) wordt uw college opgedragen: 
1. evenementenorganisatoren in Julianadorp te betrekken bij de mogelijk nieuwe ontwikkelingen rondom 

het Willem Alexanderhof; 
2. binnen de eerder toegezegde scenario's omtrent de mogelijke realisatie van een park in Julianadorp 

ook nadrukkelijk een evenemententerrein te realiseren; 
3. evenementen en mogelijk andere activiteiten op één specifiek terrein te faciliteren. 
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Kenmerk: AU17.05486 

Uw college wordt verzocht uitvoering te geven aan de bovengenoemde moties. Indien uw college 
voornemens is de motie geheel of gedeeltelijk niet uit te voeren, dan verzoek ik u de gemeenteraad 
hiervan direct schriftelijk in kennis te stellen. 

Hoogacht ~, 
de raads ri ier van Den Helder, 

~ 



MOTIE nr.: 

datum raadsvergadering: 

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 19 juni 2017, 

constaterende dat: 

het Beleidskader Toerisme een stevige ambitie laat zien om meer toeristen naar Den Helder te 
trekken en hier te laten verblijven. 

- er een groeiende vraag blijft naar alternatieve en spannende verblijfsaccommodaties; 

niet alle 250 beoogde kampeerplaatsen op minicam pings door alle ondernemers volledig benut 
worden; 

overwegende dat: 

- een boerencamping of minicamping behoort tot een alternatieve verblijfsaccommodatie met een 
groeiende vraag; 

van mening zijnde dat: 

- wij ondernemers maximaal willen faciliteren om het toeristisch product zo breed mogelijk aan te 
kunnen bieden aan potentiele bezoekers en dit past bij een van de breed gedragen doelstellingen 
uit onze strategische visie (doel 4); 

- de versimpeling van regelgeving als doelstelling van het bestuursakkoord ook geldt voor de 
toeristische ondernemer; 

draagt het college van burgemeester en wethouders op: 

1. met onmiddellijke ingang (ook mede in verband met Sail) het aantal plaatsen op 
minicam pings te verhogen naar maximaal 30 plekken; 

2. de koppeling tussen het aantal kampeerplaatsen en trekkershutten los te laten; 
3. te onderzoeken of er ruimte is voor de uitgifte van extra vergunningen en de uitkomst voor 

1 september 2017 middels een raadsinformatiebrief terug te koppelen aan de raad. 
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datum raadsvergadering: 

\~ 

de gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 19 juni 201'1-,----------------' 

aangenomen verworpen 
ingctro · ·en / aangehouden 

constaterende dat: 
het Beleidskader Toerisme een stevige ambitie laat zien om meer toeristen naar Den Helder te 
trekken en hier te laten verblijven; 
het onlangs vastgestelde "KustPact" meer ruimte biedt voor ondernemers om "rust en reuring" in 
een juiste balans te brengen; 
het besluit van het kabinet zorgt voor decentralisering en vereenvoudiging van de regels voor 
bebouwing in en aan de kust; 
er een groeiende vraag blijft naar kwalitatief goede en luxe verblijfsaccommodaties; 
het uitbreiden en verbeteren van bestaande toeristische accommodaties lastig te realiseren zijn 
binnen de huidige Duinzoomvisie, bestemmingsplannen en Provinciale Structuurvisie; 
de provincie Noord-Holland nog voor deze zomer een "zonering" wil opstellen voor het 
Noord-Hollandse kustgebied; 
bijvoorbeeld een luxe camping behoort tot een verblijfsaccommodatie met een groeiende vraag 
en dit ook past bij de ambitie om meer kwaliteit te kunnen bieden; 

van mening zijnde dat: 
wij ondernemers maximaal willen faciliteren om het toeristisch product zo breed mogelijk aan te 
kunnen bieden aan potentiele bezoekers en dit past bij één van de breed gedragen doelstellingen 
uit onze strategische visie (doel 4); 
de versimpeling van regelgeving als doelstelling van het bestuursakkoord ook geldt voor de 
toeristische ondernemer; 
lokale beleidskaders nooit een extra belemmering mogen zijn om ontwikkelingen mogelijk te 
maken; 

draagt het college van burgemeester en wethouders op: 
1. naar aanleiding van het KustPact en de Omgevingswet direct in contact te treden met de 

provincie om versoepeling van mogelijkheden te bespreken en voorwaarden te scheppen om 
reeds bestaande én nieuwe ontwikkelingen op het gebied van recreatieve bebouwing in 
Den Helder mogelijk te maken; 

2. naar aanleiding van het KustPact en nieuwe mogelijkheden binnen de Omgevingswet de 
Duinzoomvisie op korte termijn te herzien en waar nodig bestemmingsplannen aan te 
passen; 

3. als uitgangspunt te nemen dat we voorwaarden scheppen en maximaal faciliteren waardoor 
investeringen door enthousiaste ondernemers in ons toeristisch product optimaal 
(maatschappelijk) renderen; 

4. de raad actief en tijdig te informeren over de ontwikkelingen. 
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De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 19 juni 2017, 

constaterende dat: 

het Beleidskader Toerisme een stevige ambitie laat zien om meer bezoekers naar Den Helder te 
trekken; 

evenementen een belangrijk onderdeel zijn binnen de gemeente Den Helder om deze bezoekers 
naar onze regio toe te trekken; 

reeds bestaande evenementen onder de bevolking op een breed draagvlak kunnen rekenen; 

de organisatie van evenementen in Julianadorp mogelijk onder druk komt te staan door de 
ontwikkeling van het Willem Alexanderhof en het nieuwe initiatief om een park te realiseren; 

van mening zijnde dat: 

wij het initiatief om te komen tot een park én de ontwikkeling van een vaste locatie voor 
evenementen in Julianadorp beide, mits financieel haalbaar, omarmen; 

dit vraagt om een bredere visie op een totale gebiedsontwikkeling rondom het Willem 
Alexanderhof, de ijsbaan, het beoogde park, Scholen aan Zee en het gebied tussen de Zuiderhaaks 
en's Heeren Loo; 

één specifieke locatie waar alle bestaande evenementen kunnen blijven bestaan de voorkeur 
heeft, ook in het licht van een mogelijke "gecombineerde" vergunningaanvraag en intensievere 
samenwerking op het gebied van handhaving, verkeersafwikkeling, EHBO en de inzet van de vele 
vrijwilligers; 

draagt het college van burgemeester en wethouders op om: 

1. evenementenorganisatoren in Julianadorp te betrekken bij de mogelijk nieuwe 
ontwikkelingen rondom het Willem Alexanderhof; 

2. binnen de eerder toegezegde scenario's omtrent de mogelijke realisatie van een park in 
Julianadorp ook nadrukkelijk een evenemententerrein te realiseren; 

3. evenementen en mogelijk andere activiteiten op één specifiek terrein te faciliteren. 


