OPENBARE BESLUITENLIJST
van de vergadering van het College van burgemeester en wethouders van de
gemeente Den Helder
op dinsdag 26 oktober 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 Peter de Vrij,
Portefeuillehouder;
de heer Robert Reus, gemeentesecretaris
Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

2021-044463
Openbaar
Team Jeugd
Tjitske Biersteker-Giljou
Begroting Veilig Thuis 2022 en jaarverslag 2020 Collegeadvies
In dit collegevoorstel worden twee onderwerpen aan het
college voorgelegd. Het gaat om (1) de vaststelling van de
begroting Veilig Thuis 2022. Daarnaast (2) wordt de
jaarrapportage Veilig Thuis 2020 ter vaststelling
voorgelegd.

Besluit:

Het college besluit:
1. De begroting Veilig Thuis 2022 en de verdeelsleutel
2022 vast te stellen.
2. Kennis te nemen van de jaarrapportage Veilig Thuis
2020

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

2021-015090
Openbaar
Team Financiën
Kees Visser
Voorstel tot het vaststellen van de Financiële verordening
gemeente Den Helder 2022
De Gemeentewet bepaalt in artikel 212 dat een gemeente
een financiële verordening dient te hebben.

Samenvatting:

Met de financiële verordening kan de gemeenteraad
invulling geven aan zijn kaderstellende rol en de financiële
functie van de gemeente. De raad regelt met deze
verordening op hoofdlijnen de spelregels voor het
financieel beleid, het financieel beheer en de financiële
organisatie. Binnen de bepalingen van het Besluit
Begroting en Verantwoording (BBV), waarin kortweg de
regels omtrent de begroting en jaarstukken zijn

opgenomen, wordt in deze verordening vastgelegd hoe de
financiële huishouding en de planning en control zijn
georganiseerd. De huidige verordening dateert van 2017
en als gevolg van vernieuwingen in het BBV van de
afgelopen jaren en onlangs, die effect hebben op de
financiële functie, bestaat aanleiding die verordening te
actualiseren. Tegelijk is ook een aantal onduidelijkheden
weggenomen en is de leesbaarheid vergroot.
Besluit:

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
1. De Financiële verordening gemeente Den Helder 2022
vast te stellen.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

Openbaar
Team Informatie & Techniek
Remco Duijnker
Raadsinformatiebrief informatiebeveiliging 2021 gemeente
Den Helder
Sinds 2020 heeft de gemeente Den Helder grote stappen
gemaakt om informatiebeveiliging naar een hoger niveau te
tillen. In de raadsinformatiebrief wordt er specifiek
aangegeven waar de organisatie stond in 2020, de huidige
situatie en de plannen voor de toekomst.

Besluit:

Het college besluit:
1. Raadsinformatiebrief 2021-044697 inzake
informatiebeveiliging vast te stellen.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

2021-027537
Openbaar
Team Omgeving
Remco Duijnker
Voorstel een definitieve verklaring van geen bedenkingen
af te geven inzake het tijdelijk gebruik van Luchthavenweg
30 als motorcrossterrein
De Stichting Noord Hollandse Geluid Sporten Phoenix
heeft een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend.
Verzocht wordt om de gronden ter hoogte van
Luchthavenweg 30 tijdelijk te mogen gebruiken voor
motorcrossactiviteiten. Besloten is om de uitgebreide
procedure ex artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3
Wabo te voeren. De raad heeft hiertoe een ontwerpverklaring van geen bedenkingen verleend. Naar
aanleiding van de terinzageligging zijn 3 zienswijzen
ontvangen. Voor de beantwoording is een zienswijzennota
opgesteld. De raad wordt gevraagd om in te stemmen met
de weerlegging van zienswijzen en een definitieve

Samenvatting:
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verklaring van geen bedenkingen af te geven. Daarna kan
het college de aangevraagde omgevingsvergunning
verlenen.
Besluit:

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
1. In te stemmen met de weerlegging van de 3 ingekomen
zienswijzen, zoals vervat in de "Zienswijzennota tijdelijk
motorcrossterrein Den Helder".
2. Een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te
geven voor het tijdelijk gebruik van Luchthavenweg 30 als
motorcrossterrein.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

2021-048087
Openbaar
Team Omgeving
Remco Duijnker
Definitieve vaststelling saneringsprogramma
Marsdiepstraat en Waddenzeestraat - Collegeadvies
In de gemeente Den Helder zijn woningen gelegen die
vanwege wegverkeerslawaai een te hoge geluidsbelasting
ondervinden. Deze woningen zijn in de jaren ‘90 gemeld bij
het toenmalige Ministerie van VROM en behoren nu tot de
zogenaamde geluidsaneringsvoorraad. Voor deze
saneringswoningen kan door middel van de
Subsidieregeling sanering verkeerslawaai onderzocht
worden welke maatregelen er kunnen worden toegepast
om de geluidsbelasting op de gevels van de woningen te
verlagen. In het saneringsproject Waddenzeestraat en
Marsdiepstraat is dit voor 247 saneringsobjecten gedaan.

Samenvatting:

Besluit:

Het college besluit:
1. Het ontwerp geluidsaneringsprogramma project
Waddenzeestraat en Marsdiepstraat definitief vast te
stellen en in te dienen bij het ministerie van I&W;
2. De nota en het besluit openbaar te maken.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

2021-048089
Openbaar
Team Omgeving
Remco Duijnker
Definitieve vaststelling saneringsprogramma Den Helder
Zuid - Collegeadvies
In de gemeente Den Helder zijn woningen gelegen die
vanwege wegverkeerslawaai een te hoge geluidsbelasting
ondervinden. Deze woningen zijn in de jaren ‘90 gemeld bij
het toenmalige Ministerie van VROM en behoren nu tot de
zogenaamde geluidsaneringsvoorraad. Voor deze
saneringswoningen kan door middel van de
Subsidieregeling sanering verkeerslawaai onderzocht

Samenvatting:
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worden welke maatregelen er kunnen worden toegepast
om de geluidsbelasting op de gevels van de woningen te
verlagen. In het saneringsproject Den Helder Zuid is dit
voor 172 saneringsobjecten gedaan.
Besluit:

Het college besluit:
1. Het ontwerp geluidsaneringsprogramma project Den
Helder Zuid definitief vast te stellen en in te dienen bij het
ministerie van I&W;
2. De nota en het besluit openbaar te maken.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

2021-049939
Openbaar
Directie
Pieter Kos
Raadsinformatiebrief 'Terugkoppeling inzake promotie van
Den Helder op hogescholen/universiteiten en aankondiging
informatieavond' - Raadsinformatiebrief
In de raadsvergadering van 7 juli 2021 heeft de
gemeenteraad een motie aangenomen, waarbij het college
is opgedragen om ervoor te zorgen dat Den Helder bij
(studenten van) hogescholen en universiteiten op de kaart
wordt gezet als een prachtige woon-werkgemeente. De
raadsinformatiebrief informeert de gemeenteraad over
bestaande initiatieven die zich richten op het aantrekken
van studenten en over nieuwe mogelijkheden die
betrekking hebben op dit doel. Daarnaast kondigt de
raadsinformatiebrief een informatieavond aan, waarop
onder meer het onderwerp van deze motie wordt
besproken en ook andere toezeggingen worden
nagekomen.

Samenvatting:

Besluit:

Het college besluit:
1. Raadsinformatiebrief 2021-049939 inzake de promotie
van Den Helder op hogescholen/universiteiten vast te
stellen.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

Besluit:

Openbaar
Team Omgeving
Heleen Keur
Raadsinformatiebrief definitief ontwerp Loopuytpark Raadsinformatiebrief
Middels dit B&W advies willen we het college van B&W
informeren over de voortgang van de herinrichting van het
Loopuytpark te Julianadorp.
Het college besluit:
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1. Raadsinformatiebrief 2021-020594 inzake het definitief
ontwerp van het Loopuytpark vast te stellen.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

2021-050043
Openbaar
Team Omgeving
Kees Visser
Stuurgroep De Kop Werkt! 28-10-2021 - Collegeadvies
Op 28 okotber vindt weer een Stuurgroep van De Kop
Werkt! plaats. Dit is een bestuurlijk overleg van de vier
Kopgemeenten en de Provincie Noord-Holland. Voor het
overleg is een annotatie bij de agenda gemaakt.

Besluit:

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de agenda van de Stuurgroep
DKW! van 28 oktober 2021, de annotatie daarbij en
bijlagen.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

Besluit:

Openbaar
Team Omgeving
Kees Visser
Raadsinformatiebrief randvoorwaardenkaart Station Zuid Collegeadvies
De gemeente is bezig met de voorbereidingen op het
cocreatieproces om samen met de bewoners en andere
belanghebbenden de gebiedsontwikkeling rondom Station
Zuid vorm te geven. Ten behoeve hiervan is door het
college een randvoorwaardenkaart vastgesteld die op 9
juni jl. in de raadscommissie is gepresenteerd. Naar
aanleiding hiervan is op 14 juni jl. een raadsmotie
betreffende deze randvoorwaardenkaart aangenomen met
als doel om het Rehorstpark buiten het plangebied van
deze ontwikkeling te houden. Op basis hiervan hebben we
de randvoorwaardenkaart aangepast. Middels bijgevoegde
raadsinformatiebrief wordt de raad hiervan op de hoogte
gesteld en is de aangepaste randvoorwaardenkaart
bijgevoegd. In deze raadsinformatiebrief wordt de
gemeenteraad tevens op de hoogte gesteld van het
vervolgproces waarbij in cocreatie een schets
stedenbouwkundig plan wordt gemaakt dat in december
2021 gereed zal zijn. Besluitvorming over dit plan volgt
begin 2022.
Het college besluit:
1. Akkoord gaan met de bijgevoegde raadsinformatiebrief
met bijlage ten behoeve van verzending aan de
gemeenteraad
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Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:
Samenvatting:

2021-049546
Openbaar
Team Omgeving
Kees Visser
Vaarwegmanagement Omvaarroute KVSS:
vervolgopdracht aan PoDH - Collegeadvies
In verband met renovatiewerkzaamheden aan de
Koopvaardersschutsluis in 2023 dient een omvaarroute te
worden ingesteld via de Koopvaarders-Binnenhaven en het
Boerenverdriet. Er zal een aanvullende opdracht worden
verstrekt aan Port of Den Helder om verdere
voorbereidingen te treffen voor het verzorgen van het
vaarwegmanagement ten tijde van het in werking zijn van
de omvaarroute.

Besluit:

Het college besluit:
1. een aanvullende opdracht aan Port of Den Helder ten
bedrage van € 108.000,- ex btw ten behoeve van het laten
uitvoeren van werkzaamheden in het kader van het
organiseren van het vaarwegmanagement via het
Boerenverdriet ten tijde van de renovatie van de
Koopvaardersschutsluis te verstrekken en de kosten ten
laste te brengen van de algemene reserve en dit te melden
in de eerste tussenrapportage..

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

2021-038632
Openbaar
Team Omgeving
Kees Visser
Voorstel tot het vaststellen van bestemmingsplan
Schoolweg 78 / 78a Julianadorp
De gronden ter plaatse van de Schoolweg 78/78a te
Julianadorp waren tot enkele jaren geleden in gebruik als
tuincentrum met een bijbehorende bedrijfswoning
(stolpboerderij). Het tuincentrum is gestopt en de
bedrijfsgebouwen zijn gesloopt. Enige tijd geleden is een
omgevingsvergunning verleend om ter plaatse van het
tuincentrum bedrijfsunits te realiseren. De stolpboerderij is
onlangs verkocht aan de initiatiefnemer die de
stolpboerderij als reguliere burgerwoning wil gebruiken. De
stolpboerderij is planologisch echter nog als bedrijfswoning
bestemd en mag nu alleen gebruikt worden door iemand
die verbonden is aan het (niet meer bestaande)
bijbehorende bedrijf. Met dit bestemmingsplan wordt de
stolpboerderij tot burgerwoning bestemd, waarmee de
stolpboerderij weer vrij gebruikt kan worden als woning.
Naast het herbestemmen van de stolpboerderij worden ook
de vergunde bedrijfsunits in dit bestemmingsplan

Samenvatting:
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opgenomen. Het ontwerpbestemmingsplan heeft voor zes
weken ter inzage gelegen, er zijn geen zienswijzen
ingediend.
Besluit:

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
1. Het bestemmingsplan Schoolweg 78 / 78a Julianadorp
met identificatiecode
NL.IMRO.0400.518BPSCHOOLWEG78-VST1 met
bijbehorende stukken vast te stellen
2. geen exploitatieplan op basis van artikel 6.12, tweede lid
van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen, omdat het
verhaal van kosten niet van toepassing is, verhaal van
planschade is per overeenkomst verzekerd en is verlegd
naar initiatiefnemer.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

2021-043675
Openbaar
Team Omgeving
Heleen Keur
Voorstel tot het vaststellen van de lijst van onderdelen van
het omgevingsplan die gedelegeerd worden aan het
college van burgemeester & wethouders
Vóór de geplande invoering van de Omgevingswet op 1 juli
2022 dient de gemeenteraad op een viertal onderwerpen
keuzes te maken en deze ook vast te stellen. Het gaat om
het aanwijzen van gevallen waarin sprake is van (1)
adviesrecht met instemming door de gemeenteraad, (2) het
toepassen van de uitgebreide procedure en (3) verplichte
participatie door de initiatiefnemer bij een aanvraag
omgevingsvergunning in afwijking van het omgevingsplan
(een zogeheten buitenplanse omgevingsplanactiviteit) en
(4) het delegeren van het vaststellen van onderdelen van
het gemeentelijke omgevingsplan van gemeenteraad naar
college van burgemeester en wethouders.

Samenvatting:

In september 2021 is de raadscommissie
Stadsontwikkeling & -beheer geconsulteerd over de
hoofdlijnen van deze keuzeopgaven. Hierin heeft de
commissie in algemeenheid aangeven zich te kunnen
vinden in de voorgestelde aanpak, op basis waarvan vier
raadsvoorstellen in het kader van de keuzeopgaven van de
gemeenteraad rondom de Omgevingswet zijn uitgewerkt.
De voorstellen zijn er op gericht om zoveel mogelijk de
werkwijze onder het huidige stelsel voort te zetten.
De gemeenteraad wordt voorgesteld om de lijst van
onderdelen van het omgevingsplan die gedelegeerd
worden aan het college van burgemeester & wethouders
vast te stellen.
Besluit:

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
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1. De lijst van onderdelen van het omgevingsplan die
gedelegeerd worden aan het college van burgemeester &
wethouders vast te stellen.
2. De onder beslispunt 1 genoemde lijst in werking te laten
treden met ingang van de dag waarop de Omgevingswet in
werking treedt.
3. De werking van de lijst van onderdelen een jaar na
inwerkingtreding van de Omgevingswet te evalueren.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

Samenvatting:

2021-049619
Openbaar
Team Omgeving
Heleen Keur
Voorstel tot het vaststellen van de lijst van gevallen waarin
de uitgebreide procedure wordt toegepast bij aanvraag om
omgevingsvergunning
Vóór de geplande invoering van de Omgevingswet op 1 juli
2022 dient de gemeenteraad op een viertal onderwerpen
keuzes te maken en deze ook vast te stellen. Het gaat om
het aanwijzen van gevallen waarin sprake is van (1)
adviesrecht met instemming door de gemeenteraad, (2) het
toepassen van de uitgebreide procedure en (3) verplichte
participatie door de initiatiefnemer bij een aanvraag
omgevingsvergunning in afwijking van het omgevingsplan
(een zogeheten buitenplanse omgevingsplanactiviteit) en
(4) het delegeren van het vaststellen van onderdelen van
het gemeentelijke omgevingsplan van gemeenteraad naar
college van burgemeester en wethouders.
In september 2021 is de raadscommissie
Stadsontwikkeling & -beheer geconsulteerd over de
hoofdlijnen van deze keuzeopgaven. Hierin heeft de
commissie in algemeenheid aangeven zich te kunnen
vinden in de voorgestelde aanpak, op basis waarvan vier
raadsvoorstellen in het kader van de keuzeopgaven van de
gemeenteraad rondom de Omgevingswet zijn uitgewerkt.
De voorstellen zijn er op gericht om zoveel mogelijk de
werkwijze onder het huidige stelsel voort te zetten.
De gemeenteraad wordt voorgesteld om de lijst van
gevallen waarin de uitgebreide procedure wordt toegepast
bij aanvraag om omgevingsvergunning vast te stellen,
waarin wordt vastgelegd in welke gevallen de uniforme
openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 Awb,
kortweg de uitgebreide procedure) wordt toegepast bij een
aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Besluit:

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
1. De lijst met gevallen waarin de uitgebreide procedure
wordt toegepast bij een aanvraag om
omgevingsvergunning vast te stellen.
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2. De onder beslispunt 1 genoemde lijst in werking te laten
treden met ingang van de dag waarop de Omgevingswet in
werking treedt.
3. De werking van de lijst van gevallen een jaar na
inwerkingtreding van de Omgevingswet te evalueren.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

Samenvatting:

2021-049616
Openbaar
Team Omgeving
Heleen Keur
Voorstel tot het vaststellen van de lijst met gevallen waarin
adviesrecht van de gemeenteraad geldt bij aanvraag om
omgevingsvergunning
Vóór de geplande invoering van de Omgevingswet op 1 juli
2022 dient de gemeenteraad op een viertal onderwerpen
keuzes te maken en deze ook vast te stellen. Het gaat om
het aanwijzen van gevallen waarin sprake is van (1)
adviesrecht met instemming door de gemeenteraad, (2) het
toepassen van de uitgebreide procedure en (3) verplichte
participatie door de initiatiefnemer bij een aanvraag
omgevingsvergunning in afwijking van het omgevingsplan
(een zogeheten buitenplanse omgevingsplanactiviteit) en
(4) het delegeren van het vaststellen van onderdelen van
het gemeentelijke omgevingsplan van gemeenteraad naar
college van burgemeester en wethouders.
In september 2021 is de raadscommissie
Stadsontwikkeling & -beheer geconsulteerd over de
hoofdlijnen van deze keuzeopgaven. Hierin heeft de
commissie in algemeenheid aangeven zich te kunnen
vinden in de voorgestelde aanpak, op basis waarvan vier
raadsvoorstellen in het kader van de keuzeopgaven van de
gemeenteraad rondom de Omgevingswet zijn uitgewerkt.
De voorstellen zijn er op gericht om zoveel mogelijk de
werkwijze onder het huidige stelsel voort te zetten.
De gemeenteraad wordt voorgesteld om de lijst met
gevallen waarin adviesrecht door gemeenteraad geldt bij
aanvraag om omgevingsvergunning vast te stellen, waarin
wordt vastgelegd in welke gevallen er sprake is van een
bindend adviesrecht door de gemeenteraad bij een
aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Besluit:

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
1. De lijst met gevallen waarin adviesrecht van de
gemeenteraad geldt bij een aanvraag om
omgevingsvergunning vast te stellen.
2. De onder beslispunt 1 genoemde lijst in werking te laten
treden met ingang van de dag waarop de Omgevingswet in
werking treedt.
3. Op het moment van inwerkingtreding van de lijst van
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gevallen het 'Besluit van de gemeenteraad van Den Helder
houdende regels over categorieën van gevallen waarvoor
geen verklaring van geen bedenkingen is vereist ex artikel
6.5 Besluit omgevingsrecht (Bor)' in te trekken.
4. De werking van de lijst van gevallen een jaar na
inwerkingtreding van de Omgevingswet te evalueren.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

Samenvatting:

2021-049620
Openbaar
Team Omgeving
Heleen Keur
Voorstel tot het vaststellen van de lijst met gevallen waarin
verplichte participatie door de initiatiefnemer geldt bij
aanvraag om omgevingsvergunning
Vóór de geplande invoering van de Omgevingswet op 1 juli
2022 dient de gemeenteraad op een viertal onderwerpen
keuzes te maken en deze ook vast te stellen. Het gaat om
het aanwijzen van gevallen waarin sprake is van (1)
adviesrecht met instemming door de gemeenteraad, (2) het
toepassen van de uitgebreide procedure en (3) verplichte
participatie door de initiatiefnemer bij een aanvraag
omgevingsvergunning in afwijking van het omgevingsplan
(een zogeheten buitenplanse omgevingsplanactiviteit) en
(4) het delegeren van het vaststellen van onderdelen van
het gemeentelijke omgevingsplan van gemeenteraad naar
college van burgemeester en wethouders.
In september 2021 is de raadscommissie
Stadsontwikkeling & -beheer geconsulteerd over de
hoofdlijnen van deze keuzeopgaven. Hierin heeft de
commissie in algemeenheid aangeven zich te kunnen
vinden in de voorgestelde aanpak, op basis waarvan vier
raadsvoorstellen in het kader van de keuzeopgaven van de
gemeenteraad rondom de Omgevingswet zijn uitgewerkt.
De voorstellen zijn er op gericht om zoveel mogelijk de
werkwijze onder het huidige stelsel voort te zetten.
De gemeenteraad wordt voorgesteld om de lijst met
gevallen waarin verplichte participatie door de
initiatiefnemer geldt bij aanvraag om omgevingsvergunning
vast te stellen. In deze gevallen dient de initiatiefnemer aan
te tonen dat er participatie heeft plaatsgevonden, voordat
de aanvraag om omgevingsvergunning in behandeling
genomen zal worden.

Besluit:

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
1. De lijst met gevallen waarin verplichte participatie door
de initiatiefnemer geldt bij een aanvraag om
omgevingsvergunning vast te stellen.
2. De onder beslispunt 1 genoemde lijst in werking te laten
treden met ingang van de dag waarop de Omgevingswet in
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werking treedt.
3. De werking van de lijst van gevallen een jaar na
inwerkingtreding van de Omgevingswet te evalueren.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

Samenvatting:

2021-050017
Openbaar
Team Bestuur & Organisatie
Michiel Wouters
Raadsinformatiebrief Mediationtraject over geschillen Rob
Scholte museum heeft niet geleid tot een minnelijke
oplossing - Raadsinformatiebrief
Bij raadsinformatiebrieven van 4 mei 2021 (kenmerk: 2021019827) en 29 juni 2021 (kenmerk: 2021-028947) is de
raad geïnformeerd over het beroep dat het Gerechtshof
Amsterdam heeft gedaan op de gemeente Den Helder en
de voormalig gebruiker van Middenweg 172-174 om in
overleg te treden om te bekijken of een minnelijke
oplossing mogelijk was. Een onafhankelijk geregistreerd
mediator werd in gezamenlijkheid aangewezen om dit
mediationtraject te begeleiden.
Hierbij wordt voorgesteld om de raad met bijgevoegde
raadsinformatiebrief te informeren dat de inzet in dit
mediationtraject niet heeft geleid tot een minnelijke
oplossing en dat de mediator het mediationtraject heeft
beëindigd.

Besluit:

Het college besluit:
1. Raadsinformatiebrief 2021-050017 over 'Mediationtraject
over geschillen Rob Scholte museum heeft niet geleid tot
minnelijke oplossing' vast te stellen.

Adviesnummer
Classificatie:
Team:
Portefeuillehouder:
Onderwerp:

2021-050387
Openbaar
Team Omgeving
Kees Visser
Oprichten 12 woningen Willem Alexanderhof fase 2
W21533
Op 9 juli 2021 heeft het college van burgemeester en
wethouders een aanvraag omgevingsvergunning
ontvangen voor het oprichten van 12 eengezinswoningen
in de vierde fase (deelplan 2.0) van het Willem
Alexanderhof aan de Akkerbouwstraat, Eikenhorst en
Soestdijk in Julianadorp. De aanvraag is in strijd met het
bestemmingsplan, maar past binnen de kaders van de
goede ruimtelijke ordening. De aan te vragen
bouwnummers zijn te vinden op tekening 05-00 van
‘PLATFORM.ARCHI’. Daarnaast is het project
landschappelijk en stedenbouwkundig inpasbaar. We willen

Samenvatting:
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daarom een omgevingsvergunning verlenen waarbij op
grond van artikel 2.12, eerste lid sub a onder 3 van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo)
wordt afgeweken van het bestemmingsplan. Om deze
omgevingsvergunning te kunnen verlenen dient de raad
een verklaring van geen bedenkingen (hierna: vvgb) af
te geven.
Besluit:

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
1. Op grond van artikel 169 lid 4 Gemeentewet, in
samenhang met artikel 5a, van de Financiële verordening
gemeente Den Helder het college te berichten dat de raad
geen bedenkingen heeft tegen het voorgenomen besluit
van het college van B&W om 12 woningen te realiseren
aan de Akkerbouwstraat, Eikenhorst en Soestdijk (in het
Willem Alexanderhof, fase 2) te Julianadorp.
2. De ontwerp VVGB één week na afloop van de
zienswijzeperiode als definitieve VVGB aan te merken,
indien gedurende de zienswijzeperiode geen zienswijzen
tegen de ontwerp VVGB zijn ingediend.
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