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Besluitenlijst commissie Stadsontwikkeling en -beheer van 27 november 2017. 
 
Aanwezig: 
N. de Haan, R. van Wamel (Behoorlijk Bestuur); H. Mosk,  J.P. Verhoef (D66); M. Boessenkool,  
F. van Vliet (GroenLinks); A. Pruiksma (PvdA); C.M. Bazen, J. Lobles (CDA); N. van Delft, E. Schotman 
(Stadspartij Den Helder); L. Bekker, J. Kostelijk (VVD); T. Faas, W.J. van Donkelaar (ChristenUnie);  
P. Koopman (Beter voor Den Helder); M.J. Driehuis (VS). 
 
Voorzitter:   P.R. Reenders 
commissiegriffier:  R. de Jonge 
Portefeuillehouder:  O. Wagner  
 

 

 
1. Opening en mededelingen. 
 De voorzitter, de heer P.R. Reenders, opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

 
2. Spreekrecht burgers.  

Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt. 
 
3. Vaststelling agenda. 
 De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Voorstel tot het vaststellen van de Omgevingsvisie Huisduinen. 

Wethouder Wagner licht toe dat alsnog besloten is de visie zes weken ter inzage te leggen. 
Voorts geeft hij aan dat de onderwerpen ‘jongeren huisvesting’ en ‘camperplaatsen’ in het kader 
van deze visie nader worden bezien. Na de inspraakprocedure wordt de visie ter advisering 
geagendeerd voor deze commissie. 

 
5. Voorstel tot het aanvragen van een suppletie-uitkering 'Bommenregeling' 2018 voor NGE 

kaart, Vinkenterrein en project Noorderhaaks. 
De commissie acht het voorstel besluitrijp en adviseert unaniem het voorstel als hamerpunt te 
agenderen voor de raadsvergadering van 11 december 2017. 

 
6. Kustzonering provincie Noord-Holland. 

De fracties zijn in meerderheid ontevreden over het Toekomstperspectief 2040 en de 
Strandzonering, opgesteld door de provincie Noord-Holland. Ontevreden omdat onvoldoende 
rekening is gehouden met eerdere besluitvorming in de raad en de beperkende werking naar 
gewenste ontwikkelingen en evenementen. Alleen de fractie van GroenLinks is content met de 
voorgelegde documenten. 
Wethouder Wagner stelt, gelet op het korte tijdsbestek waarbinnen nog gereageerd kan worden 
naar de provincie, voor dat het college van burgemeester en wethouders een conceptbrief voorlegt 
aan de fractievoorzitters en dat de fracties zo spoedig mogelijk hierop een reactie geven.  
De commissie stemt in met het voorstel van de wethouder. 

 
7. Actieplan Energieneutraal 2018. 

Vanuit de commissie is de wens uitgesproken voor een raadsinformatieavond over een integrale 
benadering van het onderwerp Energieneutraal. Wethouder Wagner geeft aan dat hiertoe een 
verzoek kan worden gedaan bij de agendacommissie. 
Wethouder Wagner zegt toe: 

 een overzicht te verstrekken waaruit de besteding van het beschikbaar gestelde budget van  
€ 200.000,- blijkt; 

 de afspraken met betrekking tot winkelcentrum De Riepel in relatie tot het plaatsen van 
laadpalen nogmaals te bezien. 

 
8. Sluiting. 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergaderin (circa 22.15 uur). 


