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Aan de leden van de Gemeenteraad 

 
 
 
Hierbij bieden wij u de tweede halfjaarrapportages 2013 van de verbonden partijen Willemsoord BV, 
Zeestad en NV Port of Den Helder aan. Deze partijen doen in Den Helder afzonderlijk investeringen 
die elkaar versterken en uiteindelijk leiden tot een sterk ondernemersklimaat en een prettig woon- en 
leefklimaat. Daarbij dragen ze bij aan de doelen uit de Strategische Visie 2020, het Uitwerkingsplan 
Stadshart, Uitvoeringsprogramma ‘De Kop werkt!’ en de kansrijke richting die in de rapportage van de 
commissie Deetman-Mans aan Den Helder is meegegeven.  In deze raadsinformatiebrief wordt hier 
nader op ingegaan. 
 

In de periode van 1 juli 2013 tot 1 januari 2014 zijn er vele ontwikkelingen geweest bij en stappen 

gezet door de partijen. De halfjaarrapportages geven inzicht in deze ontwikkelingen en de voortgang 

van projecten. Dit maakt onderdeel uit van de jaarlijkse cyclus, waarin wij u informeren over de stand 

van zaken bij de verbonden partijen. Het bespreken van de stand van zaken vindt twee keer per jaar 

plaats. In het voorjaar geven wij u de stand van zaken over het tweede halfjaar van het voorgaande 

jaar. In het najaar geven wij u deze stand van zaken over het eerste half jaar. 

 

Naast een toelichting op de tweede helft van 2013, wordt daar waar mogelijk een doorkijk gegeven 

naar 2014 – 2018. Ook financiële aspecten, een risico analyse en actuele ontwikkelingen vanuit 

gemeentelijk perspectief worden in de rapportages benoemd.  
 
Woon- en leefklimaat 

Binnen het stadshart moet Willemsoord een bijzonder milieu gaan vormen, waarbij de nabijheid van 
de haven met de daarbij behorende functies voelbaar en herkenbaar zijn. Met de opening van het 
bezoekerscentrum in gebouw 52, een stijging van het aantal huurders op Willemsoord, de organisatie 
van Sail 2013  en de komst van de schouwburg zijn belangrijke stappen gezet in het bereiken van dit 
doel. Het realiseren van de schouwburg op Willemsoord is een gemeenschappelijke inspanning van 
De Kampanje, Willemsoord BV en Zeestad CV/BV. Op 17 december heeft Zeestad de 
aannemingsovereenkomst met bouwbedrijf M.J. de Nijs en Zonen BV uit Warmenhuizen gesloten. De 
planning is dat de schouwburg in mei 2015 wordt opgeleverd.  
Met de verplaatsing van de schouwburg naar Willemsoord kan de ontwikkeling van Halter Bellevue 
(winkelhalter) ter hand worden genomen. Zeestad en Woningstichting Den Helder hebben hiervoor de 
overeenkomst getekend. In 2014 wordt het bestemmingsplantraject opgestart.  
Een andere ontwikkeling is de nieuwbouw van het stadhuis op de Stationslocatie. In november 2013 is 
het benodigde investeringskrediet beschikbaar gesteld en in februari 2014 is het bestemmingsplan 
vastgesteld. 
 
Ondernemersklimaat 

De haven van Den Helder is de economische motor van de Kop van Noord-Holland. Samen met Den 
Helder Airport, het bedrijfsleven, onderwijs- en onderzoeksinstituten en de Koninklijke Marine wordt 
gewerkt aan de kansen voor groei en werkgelegenheid (versterken economische klimaat). 
 

De samenwerking met de Koninklijke Marine heeft in 2013 meer vaste vorm gekregen. Zo is er een 

overeenkomst gesloten tussen de Koninklijke Marine en de Port of Den Helder, waarin het 

gezamenlijke gebruik van beide havens is geregeld. Hiermee is een actieve planningscel opgericht, 

die het mogelijk maakt om commerciële schepen af te meren en te servicen in de Marine haven en 

theoretisch ook omgekeerd. Ook is overeenstemming bereikt tussen Koninklijke Marine, Provincie, 

gemeente Den Helder en Port of Den Helder om het plan voor gebiedsontwikkeling op Marine terrein 

uit te werken (de Rijkswaterstaatlocatie + Parkeerplaats), voor het civiel medegebruik.  
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Toerisme en recreatie 

Ten zuiden van de bomvrije kazerne bij fort Westoever wordt de oorspronkelijke aarden wal 

teruggebracht. Het sluit aan bij het toeristisch beleid om aan Fort Westoever waterrecreatie en 

mogelijk een spannende vorm van overnachten te verbinden. Met inzet van een architectenbureau zijn 

de mogelijkheden gevisualiseerd ter ondersteuning aan gesprekken met marktpartijen. De 

daadwerkelijke realisatie van het plan hangt af van de toekomstige exploitant, en de 

gebruiksmogelijkheden die de aardenwal in de toekomstige exploitatie kan hebben. 

 

Ook wordt er gestreefd naar bereikbaarheid van de Stelling op verschillende manieren: digitaal, te 

voet, op de fiets en over water. De fysiek- en interactieve ontsluiting bestaat uit een aantal 

deelprojecten, waaronder aan- en afmeerplaatsen, een kleine pontverbinding en een overhaalplaats. 

Om ontwikkelingen mogelijk te maken bij de Stelling en in het Stadshart (waterparels) is opnieuw een 

waddenfondsaanvraag ingediend (februari 2014). Over de voortgang wordt u te zijner tijd 

geïnformeerd. 
 
 
Den Helder, 25 maart 2014. 
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