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Onderwerp:  Variantenstudie en uitkomst burgerparticipatie nieuwbouw stadhuis 

 

Gevraagd besluit: 

 

1. De uitkomst van de burgerparticipatie over te nemen en te kiezen voor variant 1 “complete nieuwbouw” 
en de realisatie van deze variant te starten. 

2. Een investeringskrediet van € 22.500.000,- beschikbaar te stellen voor de realisatie van de nieuwbouw 

stadhuis. 

3. Een aanvullend voorbereidingskrediet van € 0,9 mln. ten laste van de reserve Stadhuis beschikbaar te 
stellen. 

4. De bij dit besluit behorende wijziging van de programmabegroting 2014 (kenmerk ID13.03245) vast te 

stellen. 

 

Publiekssamenvatting 

 

De gemeente Den Helder heeft besloten een nieuw stadhuis te bouwen op de stationslocatie. In oktober 2012 

heeft de gemeenteraad het college van burgemeesters en wethouders opgedragen om te onderzoeken of het 

behouden / integreren van het voormalige postkantoor en / of het stationsgebouw mogelijk is en om uitgebreide 

en intensieve burgerparticipatie toe te passen om de mening van geïnteresseerde burgers over dit vraagstuk te 

peilen. Om deze opdracht uit te voeren heeft het college drie varianten ontwikkeld, complete nieuwbouw, 

nieuwbouw met behoud postkantoor en nieuwbouw met behoud postkantoor en stationsgebouw. Alle drie de 

varianten bleken uitvoerbaar binnen de gestelde kaders / randvoorwaarden. Vervolgens is aan alle inwoners 

van Den Helder van 18 jaar en ouder de mogelijkheid geboden om een stem uit te brengen op de variant van 

hun voorkeur. Er zijn 7.054 stemmen uitgebracht, waarvan 6.051 stemmen (85,8 %) op variant 1 (complete 

nieuwbouw). Voorgesteld wordt om deze variant ten uitvoer te brengen en hiervoor een investeringskrediet van 

€ 22,5 miljoen beschikbaar te stellen. 
 

Inleiding 

 

De gemeente Den Helder heeft besloten om een nieuw stadhuis te realiseren op de stationslocatie. De 

doelstelling is hierbij tweeledig: ten eerste wordt toekomstbestendige, duurzame en efficiënte huisvesting 

gerealiseerd voor bestuur en organisatie, ten tweede wordt hiermee invulling gegeven aan de verbetering van 

de stationslocatie (onderdeel van het Uitwerkingsplan Stadshart) en als zodanig een impuls gegeven aan het 

functioneren van de binnenstad. 

Aangezien op de betreffende locatie het voormalige postkantoor en het stationsgebouw zijn gevestigd, welke 

zijn gebouwd in de voor den Helder belangrijke wederopbouwperiode, heeft de gemeenteraad het college 

opdracht gegeven te onderzoeken of deze gebouwen op een goede wijze en binnen de gestelde kaders 

ingepast zouden kunnen worden in de nieuwbouwplannen. Tevens is de opdracht gegeven om middels 

burgerparticipatie te onderzoeken waar de voorkeur van de inwoners van Den Helder naar uitgaat: complete 

nieuwbouw of behoud / integratie van deze gebouwen. 

In samenwerking met de stedenbouwkundige supervisor van de binnenstad, West 8 / architect E. Bindels, zijn 

drie varianten ontwikkeld: 

1. Complete nieuwbouw 

2. Nieuwbouw met integratie voormalig postkantoor 

3. Nieuwbouw met integratie voormalig postkantoor en behoud zelfstandig stationsgebouw 
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De ontwerpen zijn globaal van aard, wat ook nadrukkelijk en voortdurend is gecommuniceerd tijdens de 

participatiecampagne. De nadruk is gelegd op de stedenbouwkundige inpassing van het benodigde volume. 

Tevens zijn schetsen gemaakt om aan te tonen dat het functionele programma van het stadhuis op een goede 

manier in de gebouwen kan worden ondergebracht. In het vervolgtraject (aanbesteding) zal de te kiezen variant 

nader worden uitgewerkt in een definitief ontwerp. Middels de paragraaf beeldkwaliteit in het (nog vast te 

stellen) bestemmingsplan en in de aanbestedingsprocedure worden hiervoor kwaliteitseisen gesteld. 

 

Van de varianten is een impressie gemaakt in een filmpje. Tevens is een omschrijving van de varianten 

opgenomen als bijlage ID13.03236 bij dit raadsvoorstel. 

 

Van deze drie varianten is vastgesteld dat zij voldoen aan de gestelde kaders / randvoorwaarden, waarvan de 

belangrijkste zijn: 

a) Voldoen aan het taakstellend budget van € 2,1 miljoen (pp 2012) voor huisvestingslasten gedurende de 
levensduur van het gebouw; 

b) Geven van een kwaliteitsimpuls aan het stationsgebied, wat een belangrijke doelstelling is uit het 

Uitwerkingsplan Stadshart; 

c) Bieden van passende huisvesting aan bestuur en organisatie van de gemeente Den Helder, waarvoor 

randvoorwaarden zijn vastgelegd in het programma van eisen ‘Bouwstenennotitie deel 1 en 2’; 
d) Creëren van tenminste 150 parkeerplaatsen (bebouwd of onbebouwd), waarbij geen bebouwde 

parkeervoorziening tegenover de woningen in de Boerhaavestraat mag worden gecreëerd (onderdeel 

raadsbesluit 29 oktober 2012); 

e) Bieden van een goede verkeersituatie; 

f) Bieden van een goede stationsfunctie, in overeenstemming met de NS, en bijbehorende fietsenstalling 

voor reizigers; 

g) Vestiging stationsfunctie in complete nieuwbouw dan wel handhaving stationsfunctie in huidige 

stationsgebouw in zelfstandige / losstaande setting; 

h) Behalen van een GPR-score (gemeentelijke praktijkrichtlijn betreffende duurzaamheid) van tenminste 

7,5 op alle vijf de onderdelen. 

 

Om te bepalen of de drie varianten aan deze kaders / randvoorwaarden voldoen is gebruik gemaakt van de 

expertise van: 

1. Interne beleidsmedewerkers op gebied van stedenbouw, verkeer / parkeren, financiën, veiligheid, 

vastgoed, huisvesting 

2. Zeestad BV 

3. West 8 Architecten 

4. Van Rossum BV (voor specifieke constructieve aspecten) 

5. Isis Bouwmanagement BV (bouwkostencalculatie) 

6. Peutz BV (duurzaamheid) 

7. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente Den Helder 

8. NS stations / Spoorbouwmeester 

 

Alle drie de varianten bleken haalbaar. 

 

De onderbouwing van de financiële aspecten van de haalbaarheidsstudie is opgenomen als (geheime
1
) bijlage 

ID13.03237 bij dit raadsvoorstel (Financiële Verkenning Varianten Nieuwbouw Stadhuis).  

 

Vervolgens is middels een uitgebreide campagne aan de inwoners van Den Helder gevraagd om hun voorkeur 

uit te spreken voor een van de varianten. Alle inwoners van 18 jaar en ouder ontvingen hiertoe een persoonlijk 

stembiljet, waarmee zij op internet of op papier hun stem konden uitbrengen. In de zes weken durende 

campagne zijn 7.054 stemmen uitgebracht. De verdeling per variant is als volgt: 

1. Variant 1: 6.051 stemmen (85,8%) 

2. Variant 2:    631 stemmen ( 8,9%) 

3. Variant 3:    372 stemmen ( 5,3%) 

 

Het resultaat van dit participatietraject is dat de meeste stemmen zijn uitgebracht op Variant 1 Complete 

Nieuwbouw. Voorgesteld wordt daarom om deze variant te realiseren. Hiertoe is een investeringskrediet nodig 

van € 22,5 miljoen, voor aankoop grond van Zeestad BV, stichtingskosten van het gebouw, reservering kunst, 

rekenvergoeding bij aanbesteding en projectkosten vanaf gunning. Een specificatie van dit bedrag is 

opgenomen in geheime bijlage ID13.03238.  

                                                      
1
 De onderbouwingen met een financiële aard zijn geheim omdat de bouw nog moet worden aanbesteed. 

Het zou de positie van de gemeente als aanbestedende dienst benadelen als de marktpartijen die aan de 

aanbesteding meedoen reeds de hoogte van de deelbudgetten weten. Geheimhouding betreffende de 

financiële gegevens, o.b.v. de Wet openbaarheid van bestuur, artikel 10 en Gemeentewet art. 25. 
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Beoogd maatschappelijk resultaat 

 

Ambitiedocument Nieuwbouw Stadhuis: 
1. Het stadhuis op de stationslocatie fungeert als katalysator voor de economische, sociale en culturele 

ontwikkeling van het stadshart en Den Helder als geheel. 
2. Het geven van een ontwikkelrichting voor het stationsgebied voor de verdere ontwikkeling en uitvoering 

door Zeestad in samenwerking met de gemeente Den Helder. 
3. Een goed gestructureerd en aantrekkelijk stationsgebied met een nieuw stadhuis en aanvullende 

functionaliteiten, zoals een hotel, openbare ruimte, OV-knooppunt, etc. 
4. Tegen zo efficiënt mogelijke inzet van publieke financiële middelen en minimale risico's voor de 

gemeente een duurzame huisvesting voor de gemeentelijke organisatie te realiseren. 

 

Kader 

 

 Uitwerkingsplan stadshart 2008 

 Ambitiedocument nieuwbouw stadhuis 

 Bouwstenennotitie deel 1 en 2 

 Raadsbesluit dd. 29 oktober 2012 

 

Argumenten 

 

Bij het ontwerp van de varianten is zoveel mogelijk rekening gehouden met uitkomsten uit eerdere 

burgerparticipatie in dit project. Dit heeft er onder andere toe geleid dat het hoogteaccent van het gebouw 

tegenover het stadspark is gesitueerd. Daarnaast is nadrukkelijk aandacht besteed aan het creëren van een 

fraaie ‘achterkant’ en het ontwerpen van een parkeeroplossing waarvan de bewoners in de Boerhaavestraat 
weinig hinder ondervinden (blik uit zicht). Hiermee is tegemoet gekomen aan bezwaren van direct 

omwonenden. Verder is de klokkentoren in alle varianten behouden gebleven, omdat gebleken is dat veel 

mensen daaraan gehecht zijn. 

 

Gekozen is om de impressies van de varianten te baseren op de stijl van het oude treinstation. Deze stijl had de 

voorkeur van het publiek tijdens de burgerraadpleging over dit onderwerp in 2011.  

 

Door middel van de variantenstudie is aangetoond dat aan alle kaders / randvoorwaarden kan worden voldaan. 

Dit geldt voor alle drie de varianten. Door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit is dit bekrachtigd. In het verslag 

van de vergadering van de CRK dd. 22-08-2013 is hierover de volgende conclusie opgenomen: 

 

“De CRK geeft aan dat ze waardering heeft voor het feit dat uiteindelijk deze drie keuzes aan de bevolking 

worden voorgelegd. Alle drie de keuzes kunnen wat haar betreft tot een goede invulling leiden van stadhuis en 

ns-station. In elk van de modellen is er sprake van een stedenbouwkundige situatie die recht doet aan de 

bestaande setting.” 
 

De participatiecampagne heeft een duidelijk beeld opgeleverd van de voorkeur van de Helderse bevolking voor 

variant 1 Complete Nieuwbouw. 

 

Maatschappelijk draagvlak 

 

In een zes weken durende campagne zijn de drie varianten middels een impressie in een internet filmpje aan de 

burgers getoond. Iedere inwoner van Den Helder van 18 jaar en ouder heeft een persoonlijk stembiljet 

ontvangen om daarmee (op internet of op papier) een stem uit te brengen de variant van zijn / haar voorkeur. 

Daarnaast is op sociale media de dialoog aangegaan met geïnteresseerden en zijn vijf inloopavonden 

georganiseerd. Tijdens de gehele campagne is veel aandacht geweest van de lokale media voor de 

variantenstudie. 

De campagne heeft ertoe geleid dat 7.054 inwoners hun stem hebben uitgebracht op een van de varianten. Een 

grote meerderheid van de mensen die hun stem uitbrachten hebben een voorkeur voor variant 1. 

Het voorstel leent zich niet voor het houden van een referendum. De referendumverordening gemeente 

Den Helder 2012, artikel 2 Uitzonderingsbepalingen, lid c, is van toepassing. 

 

Financiële consequenties 

 

Voor de realisatie van variant 1 is een investeringskrediet benodigd van € 22.500.000,- ter dekking van kosten 

van aankoop grond, stichtingskosten nieuwbouw (incl. losse en vaste inrichting), aanbrengen 

parkeervoorzieningen, reservering kunst, rekenvergoeding bij aanbesteding en projectkosten vanaf moment van 
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gunning. Dit bedrag betreft een schatting van de kosten. De aanbesteding moet nog plaatsvinden en over 

componenten van aan- en verkoop van grond en gebouwen zijn nog niet in alle gevallen definitieve 

overeenkomsten gesloten. 

 

Bij toepassing van lineaire afschrijvingsmethodiek en een afschrijvingstermijn van 40 jaar voor het gebouw en 

20 jaar voor de installaties leidt dat tot kapitaallasten ter grootte van € 1,6 miljoen in het eerste jaar (en daarna 
langzaam afnemend). Daarnaast worden de exploitatiekosten (overige huisvestingskosten) ingeschat op € 0,3 
miljoen per jaar (daarna oplopend als gevolg van inflatie en toename van onderhoudslasten). Per saldo worden 

de huisvestingslasten dus ingeschat op € 1,9 miljoen in jaar van in gebruik name, waarna ze jaarlijks licht 

afnemen. Hiermee wordt voldaan aan de eis dat de huisvestingslasten niet hoger zouden mogen zijn dan 

€ 2,1 miljoen (pp 2012). 

 

In de (meerjaren) Programmabegroting van de gemeente is al rekening gehouden met deze huisvestingslasten. 

  

Een nadere toelichting op de bedragen is opgenomen in de geheime bijlagen ID13.03237 (Financiële 

Verkenning Varianten Nieuwbouw Stadhuis) en ID13.03238 (Onderbouwing Investeringskrediet Nieuwbouw 

Stadhuis).  

 

De kosten van aankoop (boekwaarde) en sloop van het postkantoor en het NS-station, bouwrijp maken van de 

locatie en herinrichting van het stationsgebied worden gedragen door Zeestad BV. Deze kosten zijn reeds 

opgenomen in de (goedgekeurde) grondexploitatie van Zeestad BV. De gemeente betaalt (uit het 

investeringskrediet) een prijs voor de grond en een bijdrage voor verwerving van het stationsgebouw (zie 

geheime bijlage ID13.03237). 

 

Het gevraagde investeringskrediet is gebaseerd op een begroting naar aanleiding van het globale ontwerp. In 

dit stadium van het project doen zich diverse risico’s voor: 
1. Uitwerking in definitief ontwerp: dit kan zowel leiden tot hogere als lagere stichtingskosten, afhankelijk 

van hoe de architecten / aannemers hiermee omgaan tijdens de aanbesteding. Door te kiezen voor een 

geïntegreerde aanbesteding door combinaties van architecten / aannemers wordt de prikkel bij de 

markt gelegd om een in financieel opzicht scherpe aanbieding te doen; 

2. Prijspeilontwikkeling bouw: in de bouwkostencalculatie is rekening gehouden met algemene 

prijspeilstijging in de bouwsector. De werkelijke prijspeilstijging kan zowel lager als hoger uitvallen. De 

afgelopen jaren was een lagere prijspeilstijging te zien in de markt, maar de afgelopen maanden lijken 

prijzen sneller dan voorheen te zijn gestegen; 

3. Wijzigingen in het programma na gunning: bij ieder bouwproject bestaat de kans dat na gunning op 

basis van een ontwerp en bijbehorende prijs wijzigingen worden aangebracht aan het bouwprogramma 

/ ontwerp (door de opdrachtgever). Dit kan leiden tot meerwerk. Het is zaak de aanbesteding zo goed 

mogelijk voor te bereiden om dergelijke wijzigingen te voorkomen; 

4. Onvoorziene omstandigheden: er kunnen zich omstandigheden voordoen die leiden tot onvoorziene 

extra uitgaven. Bijvoorbeeld in relatie tot het bouwen in de binnenstad en rondom het NS-station; 

5. Extra projectkosten als gevolg van vertraging: deze kunnen zich bijvoorbeeld voordoen als er juridische 

procedures ontstaan met betrekking tot de planologische besluitvorming of vergunningverlening..  

 

Om tegenvallers / risico’s op te vangen is in de bouwkostencalculatie een budget voor onvoorzien opgenomen. 

Daarnaast is middels een afronding nog een extra budget voor onvoorzien toegevoegd (zie bijlage ID13.03238). 

Daarnaast is er nog de reserve stadhuis, waaruit tegenvallers kunnen worden gedekt. 

 

Het in zijn besluit van 29 oktober 2012 door de gemeenteraad met € 0,5 mln. verhoogde voorbereidingskrediet 
(ten laste van de Reserve Stadhuis) is in zijn geheel nodig gebleken voor de werkzaamheden in 2013. Dit betrof 

onder meer het komen tot een aanpak voor burgerparticipatie en realisatie nieuwbouw stadhuis, informeren en 

rapporteren aan college en raad, het komen tot en uitwerken van drie varianten in afstemming met Zeestad, NS 

en West8 en de intensieve campagne ten behoeve van de burgerparticipatie.  

 

Ten behoeve van de volgende fase van het project, te weten de voorbereiding en begeleiding van de 

aanbesteding is een verhoging van het bestaande voorbereidingskrediet met € 0,9 mln. noodzakelijk. De 
werkzaamheden hebben onder meer betrekking op de onderwerpen: bestemmingsplan, uitvoeringsfasering in 

beeld brengen i.s.m. Zeestad, afspraken maken en vastleggen (contracten)  met NS en ProRail, begeleiding 

van aankoop van en juridische afspraken over (grond) eigendommen, voorbereiden en begeleiden 

aanbestedingsprocedure, voortgangsrapportages, communicatie met omwonenden en afstemming met 

Supervisor en commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Ook deze verhoging zal uit de Reserve Stadhuis worden gedekt.  

 

Communicatie 
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De variantenstudie en de bijbehorende participatiecampagne hebben de afgelopen maanden volop in de 

belangstelling van pers en burgers gestaan. Dit intensieve communicatietraject wordt beëindigd wanneer de 

gemeenteraad definitief een variant heeft gekozen. Daarna wordt de projectcommunicatie voortgezet. 

 

 

 

 

 

Realisatie 

 

Nadat definitief een variant is gekozen door uw gemeenteraad zal de realisatie uit twee sporen bestaan: 

1. Planologische procedure: de bestemmingsplanprocedure zal zo spoedig mogelijk weer worden 

hervat. Het ontwerp bestemmingsplan zal op 25 november ter inzage worden gelegd. Vaststelling in 

de raad is voorzien in februari 2014; 

2. Voorbereiden en doorlopen aanbesteding: In de Europese aanbesteding zullen architect / 

aannemer combinaties gevraagd worden om een aanbieding te doen waarin een ontwerp, 

aanneemsom en aanbieding voor jaarlijks onderhoud worden gecombineerd. Wanneer het 

bestemmingsplan definitief is zal deze aanbesteding worden opgestart. 

 

Den Helder, 29 oktober 2013. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

ir Ph. Salm  
  

 


