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Motie "onafhankelijk onderzoek nautische werkgelegenheid Willemsoord in 
opdracht van Behoorlijk Bestuur, D66, GroenLinks, Senioren Actief en de PW" 

De raad van gemeente Den Helder, in vergadering bijeen d.d. 31 maart 2021, 

Overwegende de woorden van de heer Loosman, te weten "Het stadhuis op Willemsoord 

wordt de doodsteek voor scheepswerkzaamheden in het dok dat vlak naast de gebouwen 

ligt. Werkzaamheden gaan verdwijnen naar werven buiten Den Helder. Dit plan gaat 

Helderse ondernemers miljoenen aan omzet kosten. Dok 2 is straks niets meer waard." 

Tevens overwegende de woorden van de heer Schaap, te weten "In de museumhaven zelf 

gaat het ook elk jaar om heel veel geld. Dat komt nagenoeg allemaal bij locale bedrijven 

terecht, waar de benodigde spullen worden gekocht. Het betreft het uitvoeren van 

restauratie- en andere werkzaamheden aan schepen als de Morgenster, Tres Hombres, 

Nordlys, Tecla en kleinere schepen. Ook dit komt in de knel." 

Eveneens overwegende dat niet alleen gebouw 66 en 72 verloren gaan voor de 

werkzaamheden in het dok, maar ook het parkeerterrein niet meer beschikbaar zal zijn 
voor de nautische werkgelegenheid. 

Constaterende dat het college alle vragen over de kritieke situatie v.w.b. de nautische 

werkgelegenheid op Willemsoord, beantwoordt met "wij zijn van mening dat dit niet zo is. 

Het Stadhuis en het Stadskantoor versterken juist het nautisch belang ..... " 



Tevens constaterende dat er op de vele concrete vragen dit betreffende, geen enkel bewijs 

is geleverd voor het niet van kracht zijn van de vrees van o.a. de heren Loosman en 

Schaap en de Haven- en Scheepvaartvereniging en er geen oplossing wordt gegeven 

voor de te verwachten parkeerproblematiek. 

Besluit de uitkomsten van een onafhankelijk onderzoek in opdracht van Behoorlijk Bestuur, 

D66, GroenLinks, Senioren Actief en de PVV, waaruit onderbouwd moet blijken wat de 

consequenties zijn voor de nautische werkgelegenheid op Willemsoord door de vestiging 

van het Stadhuis en het Stadskantoor, serieus te betrekken bij de afweging tussen de 

zienswijze van het Helderse bedrijfsleven en de zienswijze van het college van B&W. 
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