OPENBARE BESLUITENLIJST
van de vergadering van het College van burgemeester en wethouders van de
gemeente Den Helder
op dinsdag 30 november 2021
Samenstelling
Aanwezig:
de heer Jan de Boer, Burgemeester;
de heer Kees Visser, portefeuillehouder; de heer Michiel Wouters, Portefeuillehouder; mevrouw
Heleen Keur, Portefeuillehouder; de heer Pieter Kos, Portefeuillehouder; de heer Remco Duijnker,
Portefeuillehouder; mevrouw Tjitske Biersteker-Giljou, Portefeuillehouder; de heer Robert Reus,
gemeentesecretaris
Afwezig:
de heer Peter de Vrij, Portefeuillehouder

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

2021-052154
Openbaar
Team Omgeving
Heleen Keur
Aanwijzing Ankerpark 1 als gemeentelijk monument Collegeadvies
Eerder dit jaar nam het college al het besluit om de
procedure tot aanwijzing van Ankerpark 1 als gemeentelijk
monument in gang te laten zetten. Er is in de tussentijd
door een gespecialiseerd bureau cultuurhistorisch
onderzoek gedaan, en een ‘redengevende omschrijving’
opgesteld. Ook is er advies gevraagd aan de
onafhankelijke Gemeentelijke Adviescommissie
Omgevingskwaliteit. Op basis van deze twee stukken wordt
het college geadviseerd Ankerpark 1 aan te wijzen als
gemeentelijk monument. Het uitgangspunt blijft dat het
aanwijzen van dit gebouw als gemeentelijk monument
geen nadelige gevolgen zal hebben voor de bedrijvigheid
op het omliggende haventerrein.

Besluit:

Het college besluit:
1. Het college besluit conform de Erfgoedverordening
gemeente Den Helder 2017, en op grond van bijgevoegde
redengevende omschrijving en het advies van de GAO,
Ankerpark 1 (C 13700) aan te wijzen als gemeentelijk
monument;

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

2021-052374
Openbaar
Team Omgeving
Heleen Keur
Aanwijzing monumenten uit de wederopbouw periode -

Samenvatting:

Besluit:

Collegeadvies
De wederopbouw periode is voor Den Helder van wezenlijk
belang: het heeft de stad letterlijk en figuurlijk gevormd. De
gemeente Den Helder is één van de grootste
wederopbouwgemeentes in Nederland. Daarom heeft het
college in 2018 het voornemen uitgesproken om enkele
gebouwen uit deze periode aan te wijzen als gemeentelijk
monument. In september 2020 zijn de eerste gebouwen uit
deze periode aangewezen als gemeentelijk monument. Nu
worden er opnieuw een aantal aan te wijzen gebouwen aan
het college voorgelegd. De intentie is dat met dit besluit de
belangrijkste gebouwen uit de wederopbouw periode in
Den Helder zijn beschermd als monument.
Het college besluit:
1. Het College is voornemens aan de volgende panden aan
te wijzen als gemeentelijk monument overeenkomstig de
Erfgoedverordening gemeente Den Helder, 2017
(paragraaf 3, artikel 5-6):
 Adrianus IJsbrand Kuiperstraat 15, Den Helder
(D5731)
 Goudenregenstraat 34, Den Helder (F1259)
 Goudenregenstraat 36, Den Helder (F846)
 Gravin Magdalena van Waardenburglaan 22, Den
Helder (K3857)
 Hortensiastraat 28 (F1290)
 Middenweg 176 (E9789)
 Pasteurstraat 6a (E9295) en bijbehorend plantsoen
(E9426)
 Ribesstraat 44 (F852)
 Spoorstraat 52 (E8953)
 Spoorstraat 54 (E7560)
2. Het college besluit de zakelijk gerechtigden te
informeren over dit voornemen middels bijgevoegde brief;
3. Het college besluit over dit voornemen advies te vragen
aan de Gemeentelijke Adviescommissie
Omgevingskwaliteit overeenkomstig de
Erfgoedverordening gemeente Den Helder, 2017
(paragraaf 3, artikel 8);

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

2021-056827
Openbaar
Team Omgeving
Heleen Keur
Ontheffing parkeereis voor omgevingsvergunning renovatie
en herontwikkelen pand - Collegeadvies
Op 2 juli 2021 heeft KJK Architecten namens Helder
Vastgoed B.V. een aanvraag ingediend voor het renoveren
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en ontwikkelen van het voormalige kantoor van de
Helderse Courant naar een kantoorruimte met daarboven 2
appartementen. Conform de geldende parkeernota zouden
er op het perceel 3 parkeerplaatsen gerealiseerd moeten
worden. Er is ruimte op het perceel, maar het parkeren van
auto’s doet te veel afbreuk aan de beeldkwaliteit van dit
karakteristieke pand en het voor het pand gelegen
plantsoen. De aanvrager realiseert openbare
parkeerplaatsen binnen een straal van 150 meter. Het
college besluit in dit specifieke geval ontheffing te verlenen
voor de realisatie van parkeerplaatsen.
Besluit:

Het college besluit:
1. Ontheffing te verlenen voor de realisatie van 3
parkeerplaatsen op het perceel Prins Hendriklaan 59.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

2021-056191
Openbaar
Team Openbare orde & Veiligheid
Jan de Boer
AB advies en nieuwe samenwerkingsafspraken 2022 met
de Veiligheidsregio - Collegeadvies
Op 3 december 2021 komt het Algemeen Bestuur (AB) van
de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord bijeen. Naast de
instemming met het AB advies, wordt het college gevraagd
om de samenwerkingsafspraken fysieke leefomgeving met
de Veiligheidsregio voor 2022 aan te gaan. In de
samenwerkingsafspraken worden afspraken gemaakt over
af te nemen taken op het gebied van risicobeheersing en
de Omgevingswet.

Samenvatting:

Besluit:

Het college besluit:
1. Akkoord te gaan met het advies voor het AB van de
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord op 3 december
2021.
2. De samenwerkingsafspraken fysieke leefomgeving met
de Veiligheidsregio voor 2022 aan te gaan.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

2021-045863
Openbaar
Team Participatie
Tjitske Biersteker-Giljou
Verlenging bestuursovereenkomst COA locatie Nieuweweg
en omvorming naar ROL. - Collegeadvies
Het COA heeft op 6 september een verzoek ingediend om
de bestuursovereenkomst voor de Nieuweweg met een

Samenvatting:
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jaar te verlengen tot 1 januari 2023. Naast het verzoek voor
verlenging is Den Helder in overleg met het COA over de
toekomstbestendigheid voor deze locatie, en deze om te
vormen als Regionale Opvanglocatie (ROL).
Besluit:

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de brief van het COA met kenmerk
CDR-648462.
2. De overeenkomst van de locatie Nieuweweg (met
behoud van de huidige capaciteitsplekken) met een jaar te
verlengen tot 1 januari 2023 en het COA per brief conform
bijgevoegd concept hieromtrent te informeren.
3. De gesprekken te starten met het COA om afspraken te
maken om de locatie Nieuweweg vanaf 1 januari 2023 als
ROL (regionale opvanglocatie) met een maximale
opvangcapaciteit van 200 plekken in te richten.
4. Vast te stellen raadsinformatiebrief met kenmerk 2021045863 'Verlenging bestuursovereenkomst COA locatie
Nieuweweg en omvorming naar ROL'.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

2021-056876
Openbaar
Team Openbare orde & Veiligheid
Jan de Boer
Beantwoording schriftelijke vragen PVV Den Helder
handhaving coronamaatregelen - Beantwoording
raadsvragen
Het college beantwoordt de gestelde schriftelijke vragen
door de fractie PVV Den Helder betreffende “Geen prioriteit
geven aan handhaven absurde coronamaatregelen”. Er
wordt gevraagd naar de mening over de geldende
coronamaatregelen en de handhaving daarop en of het
college over deze twee onderwerpen een signaal wil
afgeven richting het kabinet. De vragen over de
coronamaatregelen zijn politiek van aard en stellingname
moet gebeuren binnen de eigen raad. Over de handhaving
geeft het college aan zich te moeten houden aan de
landelijke wet- en regelgeving. De handhaving zelf is
gericht op excessen. Ten slotte geldt dit ook voor de laatste
vraag over het invoeren van het coronatoegangsbewijs op
het werk. Het college neemt daar niet van tevoren een
standpunt over in.

Samenvatting:

Besluit:

Het college besluit:
1. de schriftelijke vragen van de fractie PVV Den Helder
over “Geen prioriteit geven aan handhaven absurde
coronamaatregelen”. Met 2021-056876 te beantwoorden
en hiervan de tekst vast te stellen.
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Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

2021-056346
Openbaar
Team Omgeving
Remco Duijnker
Mandatering Impulsregeling - Collegeadvies
Voor de aanvraag van de impulsregeling is een
mandatering nodig om groen licht te geven voor
gemeenten die aanspraak willen maken op de
impulsregeling in de jaren 2021, 2022 en 2023. Door
goedkeuring te verlenen vergroten wij zelf ook de kans op
goedkeuring van de andere gemeenten uit onze werkregio
op het moment dat wij aanspraak willen maken op deze
regeling.

Besluit:

Het college besluit:
1. Cofinanciering aan te vragen uit de nationale
Impulsregeling klimaatadaptatie via de Samenwerking
Klimaatadaptatie Noorderkwartier.
2. De burgemeester besluit de portefeuillehouder milieu en
duurzaamheid te machtigen om de aanvraag op grond van
de Tijdelijke Impulsregeling Klimaatadaptatie 2021-2027 in
de jaren 2021, 2022 en 2023 namens gemeente Den
Helder te ondertekenen.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

2021-057010
Openbaar
Team Omgeving
Heleen Keur
Bestemmingsplan Willem Alexanderhof Oost en
bijbehorende hogere waardenbesluit (ontwerp) Collegeadvies
Op 19 december 2011 heeft de gemeenteraad van Den
Helder het bestemmingsplan 'Julianadorp Oost 2011'
vastgesteld, waarmee de basis gelegd is om de nieuwe
woonwijk Willem Alexanderhof te kunnen ontwikkelen. Voor
een aantal delen van de nieuwe wijk Willem Alexanderhof
was de concrete invulling op het moment van het opstellen
van dat bestemmingsplan nog niet bekend. Om deze reden
zijn voor enkele delen van het plangebied van het
bestemmingsplan 'Julianadorp Oost 2011' uit te werken
bestemmingen opgenomen. Voor een groot deel van de
nieuwe wijk Willem Alexanderhof is inmiddels een concrete
invulling bekend. Het bestemmingsplan Willem
Alexanderhof Oost voorziet voor fase 3.1, fase 3.2 en het
oostelijk deel van fase 4.2 in een juridisch-planologische
regeling om 229 woningen mogelijk te maken.

Samenvatting:

Het besluit hogere waarden maakt het mogelijk om
geluidgevoelige functies (woningen) toe te staan, daar
waar de geluidbelasting als gevolg van wegverkeer op
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Zuiderhaaks de voorkeursgrenswaarde overschrijdt.
Besluit:

Het college besluit:
1. kennisneming van het ontwerpbestemmingsplan Willem
Alexanderhof Oost en bijbehorende stukken
2. vrijgeven van het ontwerpbestemmingsplan Willem
Alexanderhof Oost en bijbehorende stukken voor
terinzagelegging ex artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening
3. kennisneming van het ontwerpbesluit Hogere Waarden
Wet geluidhinder, bestemmingsplan Willem Alexanderhof
Oost
4. vrijgeven van het ontwerpbesluit Hogere Waarden Wet
geluidhinder, bestemmingsplan Willem Alexanderhof Oost
voor terinzagelegging
5. Te besluiten dat er in het kader van het
ontwerpbestemmingsplan Willem Alexander Hof Oost geen
milieueffectrapportage wordt opgesteld

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

2021-056650
Openbaar
Team Participatie
Kees Visser
AVA ProBedrijven 2 december 2021 - Collegeadvies
Onlangs zijn ter voorbereiding de agenda en stukken
ontvangen voor de Algemene vergadering van
Aandeelhouders (AvA) van ProBedrijven op 2 december
2021 ontvangen. Op de agenda staan twee onderwerpen
die om een standpunt van het college van burgemeester en
wethouders vragen, namelijk de Begroting 2022
ProBedrijven en de Startnotitie verkenning verduurzamen
activiteiten Probedrijven. Dit advies beoogt het college van
burgemeester en wethouders te adviseren over deze
agendapunten, opdat de wethouder Financiën, de
vertegenwoordiger namens de gemeente Den Helder in
deze AvA, in de vergadering van 2 december 2021 een
door het college gedragen standpunt over dit onderwerp
kan innemen.

Besluit:

Het college besluit:
1. De wethouder Financiën de volgende standpunten in te
laten brengen in de AVA van ProBedrijven op 2 december
2021:
Akkoord te gaan met Agendapunt 4 - de Begroting 2022
ProBedrijven
Akkoord te gaan met Agendapunt 5 - Startnotitie
verkenning verduurzamen activiteiten
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