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Raadsinformatiebrief 

  
  
 
Betreft: Concept Omgevingsvisie Stelling, “Den Helder heeft De Stelling” 
  
 
Aan de leden van de Gemeenteraad 
  
In het afgelopen halfjaar is er samen met bureaus BVR en Steenhuis/Meurs gewerkt aan een nieuwe 
visie voor De Stelling van Den Helder: “Den Helder heeft De Stelling”. Deze vernieuwde visie op De 
Stelling is onderdeel van de Omgevingsvisie voor heel Den Helder. Tijdens de commissievergadering 
Stadsontwikkeling- en beheer van 17 januari 2022 willen we het concept van deze nieuwe visie aan u 
presenteren en met u bespreken.  
 
In deze nieuwe visie is het belangrijkste uitgangspunt dat De Stelling haar waarde blijft behouden door 
zich mee te ontwikkelen met de gemeente Den Helder als geheel.  

 
De Stelling blijft behouden en relevant door ontwikkeling 
De Stelling is als militaire structuur altijd verweven geweest met Den Helder, en moest door de 
verschillende perioden heen continu meebewegen met de stad. Deze historische gelaagdheid zien we 
bijvoorbeeld in de bunkers uit de Tweede Wereldoorlog die als onderdeel van de Atlantikwall letterlijk 
bovenop de Napoleontische Stelling werden geplaatst.  
 
Zoals De Stelling in het verleden meebewoog met de stad, zo zal zij ook in de toekomst mee moeten 
veranderen met Den Helder om haar relevantie te behouden. De Stelling is in de eerste plaats 
rijksmonumentaal en daarmee beschermd erfgoed. Maar alleen deze status zal De Stelling niet 
behouden voor de toekomst. Deze visie stelt daarom de belangrijke vraag: welke rol kan De Stelling 
spelen voor Den Helder, zodat zij relevant kan blijven voor de gemeente? Hierbij zijn de gemeente-
brede vraagstukken en opgaven rondom klimaatadaptie en stedelijke groei onvermijdelijk ook 
vraagstukken voor De Stelling. 

 
Dát De Stelling dus mee zal moeten veranderen met de stad is duidelijk. Deze visie biedt daarin de 
kaders over hóe De Stelling haar plaats kan vinden in toekomstig Den Helder. Er worden een aantal 
kernwaarden van De Stelling benoemd die in elke ontwikkeling van dit bijzondere gebied als 
randvoorwaarden zullen worden meegewogen. Met deze kernwaarden als basis kan De Stelling mee-
ontwikkelen met Den Helder, maar ook als waardevol cultuurhistorisch geheel behouden blijven.    

 
Proces en participatie 
In het proces om tot deze nieuwe visie te komen is uitgebreid aandacht besteed aan participatie. 
Betrokken partijen werden gevraagd mee te denken over verschillende toekomstbeelden voor De 
Stelling. In drie (online) ateliersessies spraken we met eigenaren en ontwikkelaars (o.a. 
SEDH/Willemsoord bv, Ministerie van Defensie, Provincie Noord-Holland, Zeestad), 
‘erfgoedliefhebbers’ (o.a. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Citymarketing, historische 
verenigingen, vrijwilligers) en gebruikers van De Stelling (o.a. musea en andere culturele instellingen, 
scholen).  

 
Ook bewoners werden gevraagd mee te denken over de toekomst van De Stelling via het platform 
ingesprek.denhelder.nl. In verband met de corona-maatregelen die golden toen deze participatie 
ronde plaatsvond, is er voor gekozen om dit volledig digitaal te laten verlopen. Betrokken bewoners 
konden reageren op de verschillende toekomstbeelden en vervolgens op een conceptversie van de 
visie. Deze conceptversie is ook voorgelegd aan en besproken met de verschillende betrokken 
instanties die hierboven zijn genoemd. 
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Relatie met Omgevingsvisie 

Deze nieuwe visie voor De Stelling is één van de deelvisies van de Omgevingsvisie voor heel Den 
Helder. Deze conceptversie van Omgevingsvisie Stelling sluit volledig aan op de Strategische 
Uitgangspunten. 

 
De Stelling is een cultuurhistorisch geheel, maar doorweeft geografisch gezien een groot deel van de 
stad Den Helder. Dat betekent dat De Stelling aan veel van de andere deelgebieden raakt. Deze 
conceptversie van Omgevingsvisie Stelling wordt daarom meegenomen in de participatieprocessen 
die nog gaan starten (of nu lopen) voor de verschillende deelvisies. Eventuele inbreng uit deze 
participatieprocessen, en de commissiebespreking in januari, wordt nog afgewogen bij het definitief 
maken van deze deelvisie, als onderdeel van de totale Omgevingsvisie Gemeente Den Helder. 

 
We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
  
Den Helder, 7 december 2021. 
  
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 
  
  
 
 
 
 

 J.A. (Jan) de Boer MSc.  
 burgemeester 

R. M. (Robert) Reus 
secretaris 

 


