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Registratienummer: 
 

RVO10.0145 Portefeuillehouder: P.N. Bruin 

Van afdeling: Ruimte, Wonen en 
Ondernemen 

Behandelend ambtenaar: 
Telefoonnummer: 
E-mail adres: 

R. Riechelman 
(0223) 67 8836 
r.riechelman@denhelder.nl 

Ter inzage gelegde stukken / bijlagen: 
• stedebouwkundig plan Julianadorp Oost dd. 24 

april 2009. 
• bouwdoos Julianadorp Oost dd 3 oktober 2008. 
• Grondexploitatie Julianadorp Oost dd 29 juni 

2010 (vanwege geheimhouding ter inzage bij de 
griffier). 

Onderwerp:  Vaststelling stedebouwkundig plan en grondexploitatie Julianadorp Oost 

 
Gevraagd besluit: 
1. het stedebouwkundig plan Julianadorp Oost dd 24 april 2009 vast te stellen; 
2. in te stemmen met de bouwdoos als zijnde de uitwerking voor de architectuur van Julianadorp Oost 
3. de grondexploitatie Julianadorp Oost dd 29 juni 2010 vast te stellen 
4. Krachtens artikel 25, lid 3, Gemeentewet met een beroep op de beschermingsgronden van artikel 10, lid 

2 onder b. en g. van de Wet openbaarheid van bestuur (de economische en financiële belangen van de 
gemeente respectievelijk het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de 
aangelegenheid betrokken natuurlijke personen en rechtspersonen dan wel van derden) de door het 
college opgelegde geheimhouding met betrekking tot de grondexploitatie en de toelichting die als bijlage 
deeluitmaakt van dit besluit, te bekrachtigen. 

 
Inleiding en aanleiding 
Na vaststelling van de grondexploitatie Julianadorp in 2006 is in samenwerking met WSDH (Woningstichting 
Den Helder) gewerkt aan het stedebouwkundig plan voor het uitleggebied Julianadorp Oost. De bureau's Faro 
en TLU hebben de werkzaamheden voor het stedebouwkundig plan inmiddels afgerond op basis waarvan de 
grondexploitatie volledig is herzien. Op 4 oktober heeft de stuurgroep Julianadorp Oost het stedebouwkundig 
plan, de bouwdoos en de grondexploitatie vastgesteld en daarmee vrijgegegeven voor besluitvorming door het 
bestuur van de gemeente. 
 
Beoogd resultaat 
Een door de gemeenteraad vastgesteld stedebouwkundig plan en grondexploitatie voor het plan Julianadorp 
Oost geeft het college kaders waarbinnen het project verder ter uitvoering kan worden gebracht. Deze kaders 
zijn de komende periode met name van belang voor het uitwerken van bestekken en de onderhandelingen met 
de HBK en WSDH om te komen tot koop- en realisatieovereenkomsten. 
 
Kader 
In oktober 2004 hebben de gemeente en WSDH een intentieverklaring ondertekend waarin zij afspraken 
hebben vastgelegd met betrekking tot de ontwikkeling van Julianadorp Oost. Julianadorp Oost is een 
plangebied van bijna 40 hectare en wordt begrensd door de Schoolweg (noordzijde), de Verlengde Zuiderhaaks 
(oostzijde en zuidzijde) en het bestaande dorp (westzijde). In deze overeenkomst is tevens vastgelegd dat de 
HBK ontwikkelingsrechten krijgt aangeboden in Julianadorp Oost als compensatie voor het afstand doen van 
haar ontwikkelingsrecht voor Doggerswijk-Oost. 
 
In december 2006 hebben gemeente en WSDH een samenwerkingsovereenkomst gesloten waarin is 
afgesproken dat gemeente en WSDH gronden en boekwaarden inbrengen en gezamenlijk de grondexploitatie 
gaan voeren. De samenwerkingsovereenkomst heeft als doel het vervaardigen van een stedebouwkundig plan 
en in het verlengde daarvan het opstellen van een projectplan (planning, grondexploitatie, plan van aanpak voor 
invulling en ontwikkeling van het gebied). Bij deze overeenkomst hoort een grondexploitatie. 
 
Op 1 februari 2006 heeft de gemeenteraad van Den Helder de stedebouwkundige uitgangspunten voor de 
ontwikkeling van Julianadorp Oost vastgesteld en met het vaststellen van de grondexploitatie besloten het 
project Julianadorp Oost in exploitatie te nemen.  
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Argumenten / alternatieven 
 
Stedebouwkundig plan  
De stedebouwkundige uitgangspunten zijn verder uitgewerkt tot het document “the story of JD2”; een document 
dat als basis dient voor het vervaardigen van een stedebouwkundig plan. Aangezien het de opgave was om een 
wijk te ontwerpen waarbij de afzonderlijke onderdelen landschap, stedebouw en architectuur een 
samenhangend geheel vormen, is stedebouwkundig bureau Faro vervolgens opdracht gegeven een 
stedebouwkundig plan, een beeldkwaliteitplan maar ook woningontwerpen te maken.  
 
De stedebouwkundige tak van Faro heeft in samenwerking met het bureau TLU het stedebouwkundig plan 
gemaakt. TLU, een bureau voor landschapsarchitectuur, is vanwege de genoemde ambitie bij het maken van 
het stedebouwkundig plan betrokken en heeft zich met name gericht op de structuur van het nieuwe landschap 
en de inrichting van het openbare gebied. Faro en TLU hebben op 24 april 2009 het “definitief ontwerp 
stedebouwkundig plan” opgeleverd.  
 
De bouwdoos 
In “the story of JD2” is voor wat betreft de architectuur aangegeven dat in Julianadorp Oost wordt gewerkt met 
het bouwdoos concept. Bewoners krijgen hiermee de kans, met behulp van een gestandaardiseerd product zijn 
of haar woondroom te realiseren. Een andere afdeling van Faro heeft zich gebogen over de bouwdoos. Het 
resultaat is een aantal basiswoningtypen, waarbij kopers vervolgens uit tal van ontworpen opties de woning 
naar eigen smaak kunnen uitbreiden en aanpassen. Door vervolgens ook in stedebouwkundige opzet te 
variëren (zoals kavelgroottes en voorgevelrooilijnen) zal het resultaat een grote differentiatie opleveren aan 
bebouwing, prijsklassen en bewoners. Naar verwachting sluit het ontstane ruimtelijke beeld goed aan op de 
oude kern waarin deze kenmerken en diversiteit al aanwezig zijn. Faro heeft de bouwdoos in december 2008 
afgerond. 
 
Grondexploitatie 
De door de raad vastgestelde grondexploitatie van 1 februari 2006 betrof een normatieve grondexploitatie, een 
exploitatie die is doorgerekend op basis van het gewenste woningbouwprogramma, grondprijzenbeleid en 
kengetallen voor soortgelijke ontwikkelingen.  
 
Nu met de bouwdoos en het stedebouwkundig plan de plannen voor het project veel concreter zijn geworden 
ten opzichte van de ideeën in 2006 is een totale herziening van de grondexploitatie op zijn plaats. De 
stuurgroep Julianadorp Oost heeft in 2009 de projectgroep verzocht een nieuwe grondexploitatie op te stellen. 
 
De herziening is gestart met het zuiver maken van de grondexploitatie. De boekwaarde op het project van zowel 
de WSDH als de gemeente is afgepeld. Kosten die er niet in thuishoren zijn er uit gehaald (bijvoorbeeld een 
grondverwerving voor het nieuwe fietspad langs de Schoolweg; raadsbesluit dd 21-06-2010). Daarnaast is een 
gedetailleerde raming opgesteld van de te maken kosten voor het bouw- en woonrijp maken. Deze kosten zijn 
gefaseerd, geïndexeerd en met rente doorgerekend. 
 
De opbrengstenkant van de grondexploitatie bestaat uit de opbrengst van bouwrijpe gronden voor sociale 
woningen, koopwoningen en bedrijfsgrond. Het betreft: 
133 rijwoningen huur 
142 rijwoningen koop 
150 2^1 kap woningen koop 
148 vrijstaande woningen koop 
32 appartementen huur 
 
De grondprijs voor de sociale woningbouw is volgens het grondprijzenbeleid 2006 van de gemeente bepaald en 
er is een marktconforme prijs bepaald voor de bedrijfskavels aan de noord-oostzijde van het plan. De 
gronduitgifte voor de koopwoningen is voor drie partijen, de HBK (Helderse Bouwkombinatie), familie Roozen 
en aannemersbedrijf Borst. Met de familie Roozen en aannemersbedrijf Borst is met de verwerving van 
percelen voor het plan overeengekomen dat zij respectievelijk 4 en 15 kavels kunnen kiezen in het plan en is 
tevens vastgelegd welke grondprijs zij betalen. Met de HBK is in 2004 overeengekomen dat het destijds 
ontstane verlies aan ontwikkelingsrecht elders in de gemeente wordt gecompenseerd met een 
ontwikkelingsrecht van 14 tot 16 hectare uitgeefbaar terrein in het uitleggebied Julianadorp Oost. De kostprijs 
voor de grond van HBK is berekend op € 240,= /m² ex. btw, prijspeil 1-1-2010 met een index van 1,5% per jaar. 
Met deze grondprijs, die naar mening van de gemeente en de WSDH marktconform is, ontstaat een sluitende 
grondexploitatie. 
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De kostenstructuur voor het uitwerken en realiseren van de stedebouwkundige visie is als volgt (bedragen zijn 
nominaal, op prijspeil 01-01-2010): 
Boekwaarde € 23,3 miljoen 
Verwervingen € 0,3 miljoen 
Bouwrijp maken  € 6,7 miljoen  
Woonrijp maken € 5,2 miljoen 
Diversen € 0,3 miljoen 
Plankosten € 3,0 miljoen 
Totale kosten (afgerond) € 38,8 miljoen 
 
De opbrengsten uit grondverkoop zijn geraamd op (afgeronde kaveloppervlaktes): 
Eengezinswoningen huur € 2,0 miljoen 
Eengezinswoningen koop € 36,6 miljoen 
Meergezinswoningen (appartementen) huur  € 0,3 miljoen 
Bedrijfskavels  € 0,7 miljoen 
Overige opbrengsten  € 3,2 miljoen 
Totale opbrengsten (afgerond) € 42,8 miljoen 
 
In de exploitatie zijn de volgende bedragen berekend voor opbrengsten- en kostenstijgingen en rentelasten: 
Opbrengstenstijging € 4,3 miljoen 
Kostenstijging € 2,1 miljoen 
Rentekosten € 5,8 miljoen 
Saldo opbrengsten- en kostenstijging en rente € 3,6 miljoen (negatief) 
 
De grondexploitatie komt uit op een positief saldo van € 330.000 (contante waarde, prijspeil 01-01-2010) 
 
 
Financiële consequenties 
De grondexploitatie sluit op een saldo van € 330.000,= positief. Gezien de totale omvang van de exploitatie is 
dit een zeer bescheiden overschot. Gezien de hoge boekwaarde van het project is de grondexploitatie vooral 
gevoelig voor de rentelasten en dus gevoelig voor vertraging in het project. Door vertraging kan het positieve 
saldo dan snel omslaan in een tekort.  
 
Juridische consequenties 
Overeenkomst HBK 
Met de HBK moet een koop- en realisatieovereenkomst worden opgesteld waarin wordt vastgelegd op welke 
wijze, voor welke prijs en onder welke voorwaarden de HBK haar bouwclaim kan verwezenlijken. De 
onderhandelingen zijn nu gaande en de concept overeenkomst wordt op dit moment voorbereid. 
 
Overeenkomst gemeente en WSDH 
Met het afronden van het stedebouwkundig plan en de grondexploitatie (de ontwerpfase) komt de huidige 
samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en WSDH tot een einde. Gemeente en WSDH zijn al enige tijd 
in gesprek hoe de samenwerking na de ontwerpfase moet worden ingericht. Zoals de raad eerder is gemeld 
(raadsvoorstel dd. 21-06-2010 met betrekking tot het fietspad aan de Schoolweg) wordt door partijen gewerkt 
aan een concept realisatieovereenkomst waarbij de gemeente de grondpositie van WSDH overneemt (en dan 
als enige partij de grondexploitatie gaat voeren) en dat WSDH zich verplicht de sociale woningbouw in 
Julianadorp Oost te realiseren. 
 
De bespreking van de concept koop- en realisatieovereenkomst met WSDH in college en commissie was 
aanvankelijk gepland voor 2 en 22 november. Dit is niet haalbaar vanwege: 
1. De gronden die door de HBK worden afgenomen bedragen meer dan 80% van de inkomsten van de 

grondexploitatie. Voordat gemeente en WSDH een koop- en realisatieovereenkomst sluiten moet dan 
ook duidelijkheid bestaan over de positie van de HBK. Deze duidelijkheid wordt pas eind dit jaar 
verwacht waarna e.e.a. nog in een overeenkomst moet worden verwoord ; 

2. de woningmarkt is de laatste tijd sterk aan verandering onderhevig. Het perspectief daarvan wordt 
geschetst door de nota Wonen en het team Deetman/Mans. De uitkomsten van deze discussie kunnen 
de fasering van de woningbouw in Julianadorp Oost beïnvloeden en daarmee de discussies tussen 
gemeente en WSDH en gemeente/WSDH met de HBK beïnvloeden inzake de op te stellen 
overeenkomsten. 
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Communicatie 
Parallel aan het opstellen van de grondexploitatie is een voorontwerp bestemmingsplan voor het plangebied 
gemaakt. Volgens de planning van het project wordt dit voorontwerp nog dit jaar ter inzage gelegd. Gestreefd 
wordt naar vaststelling van het plan in juni 2011. De start van de terinzagelegging wordt gebruikt om tijdens de 
informatieavond het stedebouwkundig plan en de bouwdoos te presenteren. Om beter te kunnen tonen hoe het 
gebied er uit kan gaan zien is een maquette gemaakt van een deel van de eerste fase. In deze maquette komt 
de visie op het plangebied duidelijk tot uiting. De maquette wordt de komende periode in de centrale hal van het 
stadhuis geplaatst, maar wordt ook tijdens informatieavonden op andere locaties meegenomen en 
gepresenteerd. Uitgaande van de start bouw van woningen in het eerste kwartaal van 2012 zullen ook de HBK 
en WSDH het komende jaar regelmatig communiceren met de bevolking. Indien gewenst kunnen ook zij gebruik 
maken van de maquette. 
 
Aanpak / uitvoering 
Het uitgangspunt voor de grondexploitatie is dat begin 2012 kan worden gestart met de woningbouw in de 
eerste fase. Voordat de bouw daadwerkelijk kan starten moet de eerste fase bouwrijp zijn gemaakt (inclusief het 
vervaardigen van het bestek bouwrijp maken en de aanbesteding van het werk), moet het nieuwe 
bestemmingsplan zijn vastgesteld, moet de grondexploitatie zijn vastgesteld en moeten de overeenkomsten met 
WSDH en HBK zijn getekend. Hiervoor wordt het volgende besluitvormingstraject voorgesteld: 
November 2010: vaststelling grondexploitatie en stedebouwkundig plan door B&W en raad; 

het vrijgeven van het voorontwerp bestemmingsplan voor inspraak; 
Februari 2010: vaststellen koop- en realisatieovereenkomsten met WSDH en HBK door B&W en raad; 
Juni 2011: vaststellen bestemmingsplan door B&W en raad 
Medio 2011: gunning bouwrijp maken en start bouwrijp maken 
Begin 2012: start woningbouw 
 
 
 
Den Helder, 19 oktober 2010 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 
burgemeester 
Koen Schuiling 

 
secretaris 
H. Raasing 

 


