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Motie intrekken aanvraag omgevingsvergunning en sloopmelding Willemsoord 66 en 72.

om de aanvraag omgevingsvergunning "Willemsoord 66 en 72, transformeren gebouwen 66
(monument) en 72 naar gemeentehuis, gedeeltelijk slopen beschermd stads- en
dorpsgezicht en aanleggen kabels" in te trekken alsook de gepubliceerde sloopmelding.
De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 25 januari 2021;
overwegende dat:

•

het college van burgemeester en wethouders op 24 december 2020 de navolgende
aangevraagde omgevingsvergunning heeft gepubliceerd:
Willemsoord 66 en 72, transformeren gebouwen 66 (monument) en 72 naar

gemeentehuis, gedeeltelijk slopen beschermd stads- en dorpsgezicht en aanleggen
kabels, ontvangen 15-12-2020;
•

het college van burgemeester en wethouders daarnaast de volgende meldingen
sloopvoornemen Bouwbesluit hebben ontvangen:
Willemsoord 66 en 72, verwijderen asbesthoudende materialen en gedeeltelijk slopen

gebouw 66 en 72 i.v.m. transformatie tot gemeentehuis, ontvangen 15-12-2020.
•

tegen sloopmeldingen geen rechtsbescherming open staat;

•

gebouw 66 als onderdeel van het Complex Rijkswerf Willemsoord door de Minister is
aangewezen als Rijksmonument;

•

in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunningplicht is opgenomen ten
aanzien van het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een
rijksmonument;

•

ook het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een rijksmonument vergunningplichtig is als het wordt ontsierd of in gevaar wordt gebracht;

•

de (gedeeltelijke) sloop van gebouw 66 dus onder de vergunningplicht valt;

•

een vereist advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) ter zake
ontbreekt;

verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
de aanvraag Omgevingsvergunning alsmede de sloopmeldingen met betrekking tot de
gebouwen Willemsoord 66 en 72 per direct in te laten te trekken met als doel om deze in
overeenstemming te brengen met de toekomstige Omgevingswet.
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