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Betreft: 3e voortgangsrapportage onderzoek aanbesteding nieuwbouw stadhuis 

Aan de leden van de Gemeenteraad 

1. Inleiding 
Dit is de 3 e voortgangsrapportage Nieuwbouwplan Stadhuis in een reeks en de eerste sinds de 
gemeenteraad op 6 december 2011 het Ambitiedocument Nieuwbouw Stadhuis heeft vastgesteld. 

Om u een zo volledig mogelijk inzicht te geven in de stand van zaken besteden wij in deze rapportage 
aandacht aan de volgende zaken: 

• De inhoudelijke voortgang (hoofdstuk 2) 
8 Relevante ontwikkelingen (hoofdstuk 3) 
• Communicatie 

2. Inhoudelijke voortgang 
Overleg met NS Poort 
In het ambitiedocument staat vermeld dat op verzoek van NS Poort binnen de bouwenveloppe van de 
stationslocatie een viertal modellen is opgesteld en door de spoorse partijen wordt beoordeeld: 
model A. bouw stadhuis onafhankelijk van het treinstation 
model B. bouw stadhuis vóór treinstation, geen functionele en/of programmatische synergie 
model C. bouw stadhuis vóór treinstation, met functionele en/of programmatische synergie 
model D. bouw stadhuis met sloop van het bestaande treinstation 

Om voldoende voortgang in het planvormingsproces te bereiken hebben NS Poort, ProRail, Zeestad 
en gemeente inmiddels een stuur- en projectgroep ingesteld. In de stuurgroep zijn NS en ProRail door 
hun regiodirecteur vertegenwoordigd. Duidelijk is dat NS alleen de modellen A en D uitvoerbaar acht. 
Model D wordt, gezien de mogelijkheden om de bestaande situatie te kunnen verbeteren, het meest 
wenselijk geacht. 

NS, ProRail en Gemeente zijn onlangs overeengekomen dat model D verder wordt uitgewerkt als 
basis voor de aanbestedingsprocedure. Dat verlangt dat dit model wordt uitgewerkt in het 
stedenbouwkundig plan en partijen afspraken maken over verdeling van de kosten en de basis voor 
een overeenkomst tussen partijen uitwerken. 

Onderzoek amendement parkeren 
In het ambitiedocument hebben wij aangegeven dat op basis van de door de gemeenteraad 
vastgestelde parkeernormering voor de eigen behoefte van het stadhuis (werknemers en bezoekers 
stadhuis) bepaald kan worden op 99 parkeerplaatsen. Volgens de Bouwverordening dient degene die 
een bouwaanvraag indient, dit aantal parkeerplaatsen in eerste instantie aan te leggen op eigen 
terrein, dus binnen de bouwenveloppe stadhuis. De overige 101 parkeerplaatsen worden gerealiseerd 
t.b.v. bezoekers van het stadshart. 

De gemeenteraad heeft op 6 december jl. het amendement aangenomen dat inhoud dat de 200 
parkeerplaatsen in de nieuw te bouwen huisvesting worden gerealiseerd. En verder is in dat 
amendement bepaald dat in het ambitiedocument geen uitspraken worden gedaan over het 
betaalregime van deze parkeerplaatsen. 

In het kader van de met NS Poort en ProRail uitgevoerde gemeenschappelijke verkenning van de 
ruimtelijke consequenties bij toepassing van model D hebben wij als uitgangspunt ingebracht dat er 
een stadhuis van 7.000 m2 bvo en een bovengrondse parkeergarage van 200 parkeerplaatsen op de 
beschikbare locatie voor het stadhuis gerealiseerd moet worden. 
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Wij hebben het programma van eisen met betrekking tot het aspect parkeren laten onderbouwen door 
een studie, waarin de principes voor een dergelijke parkeergarage zijn verwerkt. Op basis van deze 
studie blijkt dat de parkeergarage gerealiseerd kan worden als wordt gekozen voor vier bouwlagen 
aan de Boerhaavestraat. Dit wijkt af van de tot op heden gehanteerde stedenbouwkundige 
uitgangspunten, waarbij een bebouwing van maximaal drie lagen (9 meter) acceptabel wordt 
gevonden. 
Onderzocht is daarom ook welke mogelijkheden er zijn om de hoogte van de parkeergarage tot drie 
lagen terug te brengen. De ontwikkelde alternatieven laten zien dat dit leidt tot een stijging van de 
bouwkosten van de parkeergarage of de functionele mogelijkheden van het stadhuis beperkt. 

Door Zeestad is de uitwerking met een parkeergarage van 200 plaatsen ingebracht in de 
participatiebijeenkomst met bewoners. Daaruit is gebleken dat er bij bewoners grote bezwaren 
bestaan wanneer de bouwhoogte van de parkeergarage toeneemt tot vier bouwlagen. 

Deze gegevens en informatie zullen worden betrokken bij de verdere uitwerking van het 
stedenbouwkundig plan Stationsgebied en de voorbereiding van de aanbesteding stadhuis. 

3. Voortgang voorbereiding aanbesteding 
Definiëring scope 
Thans wordt gewerkt aan de voorbereiding van de besluitvorming over de bepaling welke 
functionaliteiten en diensten opgenomen zullen worden in de scope. Dat traject voorziet in: 
« het begrenzen van functionaliteiten en diensten (wat willen we aanbesteden?) 
• bepalen welke budgetten thans in de begroting voor die functionaliteiten beschikbaar zijn; 
« formuleren organisatorische, financiële en aanbestedingstechnische randvoorwaarden; 
• overleg met en inwinnen van advies OR; 
• informeren medewerkers. 

Het resultaat van dit proces mondt uit in het opnemen van aan te besteden functionaliteiten en 
diensten in het aanbestedingsvoorstel, waarover de gemeenteraad een go/no go besluit gaat nemen. 
Ook ontstaat via dit traject inzicht in: 
• welke budgetten uit de begroting tb.v. de aanbesteding van deze functionaliteiten en diensten 

beschikbaar zijn om de aanbesteding van deze diensten te bekostigen; 
• een prognose van de verwachte meerwaarde, die opname van deze functionaliteit en diensten 

oplevert. 

Overige relevante aanbestedingsdocumenten 
Als onderlegger voor de aanbesteding wordt inmiddels gewerkt aan: 
» een protocol waarin de betrokkenheid van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en de 

Stedenbouwkundig Supervisor Stadshart gedurende de dialoogfase, waarin geselecteerde 
consortia o.a. hun ontwerpen tonen, wordt geregeld 

« opstellen van de outputspecificaties, waarbij afronding daarvan beïnvloed wordt door de resultaten 
van het overleg tussen NS Poort, ProRail en de gemeente; 

« de selectieleidraad, die inmiddels in een vergevorderd stadium is. 

Business case 
De business case zal worden afgerond nadat de begrenzing van de scope is bepaald en de gevolgen 
van de afspraken met NS Poort bekend zijn. 

Overleg met de belastingdienst 
In vervolg op eerder contact met de Belastingdienst in verband met de mogelijke vestiging van de 
politie, heeft recent opnieuw overleg met de Belastingdienst plaatsgevonden. Daarbij is ook de 
mogelijke realisering van model D aan de orde gesteld. De belangrijkste conclusies, die aan dat 
gesprek kunnen worden verbonden zijn dat: 
o de gesloten vaststellingsovereenkomst gehandhaafd blijft; 
• de daarin opgenomen bepaling, dat tussen partijen nadere afspraken zullen worden gemaakt over 

de integratieheffing, wordt uitgewerkt en daarbij wordt ook het resultaat van een momenteel 
aanhangige procedure bij de rechter over de vraag of de waarde van de grond in die heffing moet 
worden betrokken, verdisconteerd. 
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4. Communicatie 
Voorlichting aan de gemeenteraad 
Het college vindt het belangrijk dat de gemeenteraad voorafgaand aan de besluitvorming over de go/ 
no go van de aanbesteding een zo goed mogelijk inzicht heeft in de ins en outs van de 
uitgangspunten, die aan de aanbesteding ten grondslag liggen. Om dat te bereiken stellen wij voor om 
drie bijeenkomsten te houden: 
• In maart een workshop 'aanbesteding', waarin de focus wordt gelegd op de vraag 'hoe borgen we 

dat we krijgen wat we willen?' 
• april een bijeenkomst waarin de business case op een methodische wijze wordt toegelicht, zodat 

raadsleden daarna zelf een oordeel kunnen vormen over de business case; 
• in mei de presentatie van de business case in een besloten commissiebijeenkomst 

Overige communicatie 
De doelstellingen creëren van werkgelegenheid en werken aan een aantrekkelijk stadshart naar 
aanleiding van het Rapport Deetman-Mans verbindt de havenontwikkeling, verplaatsen van de 
schouwburg, ontwikkeling van Willemsoord en de nieuwbouw van het stadhuis op de stationslocatie 
aan elkaar. In de communicatie met inwoners en ondernemers is deze samenhang het uitgangspunt. 
We plaatsen de stip op de horizon en laten zien welke resultaten er inmiddels zijn geboekt. We 
brengen het verhaal van de stad in beeld. Waarom doen we dit, wat is de droom voor de toekomst? 
Hoe ziet Den Helder er over een paar jaar uit en wat hebben we daarmee bereikt. Binnen dit brede 
kader communiceren we over de afzonderlijke projecten. Dat geldt ook voor het stadhuis. Tot het 
go/no go moment van de raad willen we inwoners en ondernemers vertellen wat de plannen zijn en 
welk proces er wordt doorlopen om die te realiseren. 
Middelen die we inzetten om te communiceren over de kracht van deze stad en de projecten die 
daarbij een rol spelen zijn: 
• Bezoekerscentrum 
• Huis-aan-huis krant (eenmalig) 
• Informatie op de website 
• Persberichten 
• Stadswandelingen en ontmoetingen tussen inwoners en bestuur op de markt 
• Campagne waarbij de plekken in de stad waar iets is gebeurd of gaat gebeuren worden 

gemarkeerd met een informatiezuil. 

Participatie met bewoners 
Nieuw in deze fase is mogelijkheid voor model D ingegeven door de standpunten die de Spoorse 
Partijen innemen. Direct na de verzending van deze rapportage aan de raad zal een toelichting 
hierover aan de gangbare media van Den Helder worden gegeven door het college. Vervolgens zal 
Zeestad de nieuwe uitgangspunten meenemen in het stedenbouwkundig traject met direct 
omwonenden. Ook het amendement van de raad over het parkeren wordt in het overleg met de 
omwonenden besproken. De resultaten van deze bijeenkomst worden betrokken bij de afronding van 
het stedenbouwkundig plan voor het Stationsgebied. 

Verder kan worden gemeld dat het voornemen bestaat om in maart in het kader van de 
inspraakprocedure het stedenbouwkundig plan voor de inspraak vrij te geven. In dat kader zal ook een 
inspraakavond worden gehouden. 

Den Helder, 21 februari 2012 

ar/D Burgemeester en Wethouders var/D ?n Helder, 

burgemeester •my 

secretaris 
H. Raasing 
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