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Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Stadspartij Den Helder betreffende 
de verplaatsing van 'de Pinas' op Willemsoord. 

 

 
Aan de fractie Stadspartij Den Helder 
i.a.a. de leden van de Gemeenteraad 

 

Op 15 juli 2019 heeft u onder verwijzing naar artikel 36 van het reglement van orde voor de 

vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over de verplaatsing van 'de Pinas' op 

Willemsoord. 

 

Kan het college aangeven wat de totale verplaatsing van “de Pinas” op Willemsoord zal gaan 

kosten? Kan het college aangeven wie de ondernemer is die deze verplaatsing gaat (mee) 

betalen? Als het hier meebetalen betreft, kan het college dan aangeven hoe groot het bedrag is 

wat de ondernemer betaald? 

 

Wij beantwoorden deze vragen als volgt: 

 

De kosten van de totale verplaatsing zijn € 200.000,- exclusief de verplaatsing van het scheepswrak 

zelf. De kosten hiervan zijn nog niet bekend en worden overlegd met de Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed. De verplaatsing wordt in eerste instantie ingegeven doordat in het ruimtelijk plan de huidige 

plaats van de Pinas als één van de toegangen tot het horecakwartier is geprojecteerd. Dit wordt onder 

andere gerealiseerd doordat de terrassen aan de buitenzijde aan de gracht op deze plaats naar 

binnen worden doorgetrokken. Tegelijkertijd geeft de verplaatsing de mogelijkheid om de Pinas op 

een betere plek te plaatsen waar die beter tot zijn recht komt.  

De ondernemer is aannemingsbedrijf A. Tuin Den Helder B.V. als ontwikkelaar van het 

horecakwartier. 

De kosten van verplaatsing worden door de helft gedragen door Tuin en Zeestad. Vanuit Zeestad zijn 

de kosten van verplaatsing onderdeel van de grondexploitatie van het te realiseren horecakwartier. De 

kosten hebben dus financiële dekking vanuit de grondopbrengsten van het programma dat daar 

gerealiseerd wordt.   

 

 

Wij vertrouwen erop u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Den Helder, 15 augustus 2019 
 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

locoburgemeester 

Kees Visser  
 

secretaris 

Robert Reus  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


