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Nr. RV19.0024 (2019) 

 

 
Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Behoorlijk Bestuur betreffende 
Realisatie Stadhuis op Willemsoord 

 

 
Aan de fractie Behoorlijk Bestuur 

i.a.a. de leden van de Gemeenteraad 
 

Op 11 maart 2019 heeft u onder verwijzing naar artikel 36 van het reglement van orde voor de 

vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over Realisatie Stadhuis op Willemsoord, 

het antwoord vindt u onder de vraag: 

 

 

1. Wanneer wordt de raad geacht een besluit te nemen over een wijziging van het 

bestemmingsplan O.R.W. om zo het stadhuis daadwerkelijk op deze locatie te kunnen 

realiseren?  

Recentelijk, op 19 maart jl. is door het college het besluit genomen om de herontwikkeling van de 

gebouwen 66 en 72 op Willemsoord door Zeestad te laten ontwikkelen.  Zeestad zal –nadat een 

ontwikkelovereenkomst is gesloten met de gemeente en met Willemsoord BV als eigenaar van de 

betreffende gebouwen- in de komende maanden een Technisch Programma van Eisen opstellen 

aan de hand waarvan een Voorlopig Ontwerp zal worden gemaakt. Dit document vormt het 

startpunt voor de planologische procedure. Daarna zal een besluit genomen worden over een 

wijziging van het bestemmingsplan. 

2. Is u bekend dat met de aanleg van het grasveld in de zomer van 2018 aan de noord zijde van 

WO er door de beschermende laag is gesondeerd waardoor vervuilde grond bloot kwam te 

leggen?  

Ja dit is ons bekend. De werkzaamheden zijn onder verantwoordelijkheid van Willemsoord BV  

uitgevoerd, waarvan wij Zeestad op de hoogte zullen brengen. 

 

3. Bent u voornemens om de grond aan de zuidzijde van WO om te woelen/ c.q. bloot te leggen?  

Het zal aan de ontwikkelaar Zeestad zijn om te bepalen of dit noodzakelijk is of niet. De taak van 

de gemeente zal hoofdzakelijk een controlerende zijn als opdrachtgever, als juridisch eigenaar 

van de grond en als toekomstig gebruiker. 

 

4. Is er een bodemonderzoek ingesteld naar de mate van vervuiling op deze locatie?  

Ja 
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Wij vertrouwen erop u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Den Helder, 9 april 2019 
 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

Robert Reus  
  


