
Een nieuw stadhuis voor Den Helder 



Informatieavond 

• Raadsbesluit 

• 2 scenario’s 

• Uitgangspunten 

• Burgerparticipatie 

• Planning 

• 3 april 2013 



Raadsbesluit 29 oktober 2012: 

 

 

1: OB&O 
Financiën in eigen hand houden 



Raadsbesluit 29 oktober 2012: 

2: Ontwerpvarianten door markt 
(Ontwerpproces binnen de aanbesteding) 

 

criteria 

Opdracht 
tot bouwen 
van het 
ontwerp 



Raadsbesluit 29 oktober 2012: 

 

 

3: Burgerparticipatie  

op ontwerpvarianten 

Draagvlak 



Probleem:  



• Scenario A 

 

Planologische procedure 
bestemmingsplan/stedenbouwkundigplan 

 

Inspraak  

Inventarisatie onder 
direct omwonenden  

(evt. vertalen in 

stedenbouwkundig plan)  

 

Voorbereiding  
aanbesteding 

 

 

Realisatie 
 

 

Aanbesteding 
 

Workshop raad 

gunningscriteria  

Gunning 



• Scenario B 

 

Planologische procedure 
bestemmingsplan 

 

Inspraak  

Inventarisatie onder 
direct omwonenden 
(evt. vertalen in 
stedenbouwkundige 
randvoorwaarden) 

Brede participatie 
op varianten 

Besluit over 
variant 

 

Voorbereiding 
aanbesteding 

 

 

Variantenstudie 
 

 
Aanbesteding 

 

 

Realisatie 
 

Workshop raad 

Gunning 



Variantenstudie 

• Insteek gericht op participatie geïnteresseerde en betrokken 
inwoners Den Helder 
 

• Zorgvuldige vergelijking mogelijk maken door schetsontwerp v.d. 
varianten 
 

• Presenteren varianten & reacties verzamelen (oktober 2013) 
 

• Beoordelen varianten en afstemmen met raad 
 

• Besluitvorming over welke variant basis voor aanbesteding 
wordt (december 2013) 

 



Voor- en nadelen scenario A 

✔ Vraagt varianten aan markt 

 

✖ Ingewikkelde aanbestedingsprocedure door vele varianten (gunningscriteria?) 

 

✖ Risico: niet aantrekkelijk voor marktpartijen, dus weinig respons 

 

✖ Langere / duurdere concurrentiegerichte dialoogfase 

 

✖ Géén participatie van burgers of raad tijdens aanbesteding  

 

✖ Zeer beperkte participatie voorafgaand aan aanbesteding:  

    - gesprek met omwonenden over stedenbouwkundige uitgangspunten,   

 - workshop met raad over gunningscriteria (abstract) 

 - over varianten geen keuze mogelijk! 



Voor- en nadelen scenario B 

✔ Hoofdkeuze burgerparticipatie: geïnteresseerde en betrokken burgers actief 

betrekken bij keuze varianten 

 

✔ Directe invloed op keuze over te realiseren bouwplan 

 

✔ Eenduidige uitvraag aan de markt, met lagere ontwerpkosten voor 
marktpartijen (aantrekkelijker, waardoor naar verwachting meer partijen 
geïnteresseerd) 

 

✔ Kortere, meer efficiënte concurrentiegerichte dialoogfase  

 

✖ Keuze op basis van ontwerpvariant; markt maakt het werkelijke ontwerp 



Uitgangspunten 

• Bestemmingsplan / Stedenbouwkundig plan 

• Station 

• Postkantoor 

• Parkeren 

 

 



Bestemmingsplan 
• Voorontwerp bestemmingsplan voorjaar 2012 ter inzage 

gelegen 
 

• Stedenbouwkundige randvoorwaarden: nu eerst in gesprek met 
omwonenden  
 

• Met NS Stations aan tafel over planologische insteek 
 

• Zekerheid over bestemmingsplan noodzakelijk i.v.m. afspraken 
met NS Stations en aanbestedingsprocedure 
 

• Ontwerp bestemmingsplan op basis van besluit 29 oktober 2012 
- o.a. geen bebouwde parkeervoorziening tegenover 

Boerhaavestraat 
- bestemmingsplan met ruimte voor de varianten 

 
• Ter inzage leggen ontwerp Bp vóór de zomer 2013 

 
• Vaststelling door raad eind september 2013 



Station 

4 studiemodellen uit Ambitiedocument 2011 

 

NS Stations en ProRail voorkeur voor model D en anders model A 
 
Stedenbouwkundige randvoorwaarden UP Stadshart model B,C of D 
 
Gesprekken gemeente, Zeestad en NS/ProRail => model D 



Station 

Cuypersgenootschap 
• aanvraag monumentale status Stationsgebouw. 

• In gesprek met Cuypersgenootschap heeft B&W  

 aangegeven voornemens te zijn om monumentale  

 status af te wijzen. 

• Cuypersgenootschap gaat nu zelf in gesprek met NS 

 

Variantenstudie 
• In variantenstudie geen varianten meenemen met behoud van het station. 



Postkantoor 

• Variantenstudie 
Varianten met en zonder behoud van  
het postkantoor 
 

• Criteria (nog te formuleren) 

 
Te denken valt aan: 

Ruimtelijke inpassing  
hoogte en vorm bebouwing 
wegenstructuur 

Herkenbaarheid van het postkantoor 
Parkeeroplossing 
Duurzaamheid 
Flexibiliteit 
Inrichting gebouw 
Financiële haalbaarheid 



                Parkeren 

 

 

• Raadsbesluit 29 oktober 2012:  
- varianten voor parkeren bestuderen 

- parkeergarage vóór huizen Boerhaavestraat uitgesloten 

- streven naar 150 parkeerplaatsen 

 

• Gesprek met omwonenden. Drie hoofdrichtingen: 
- maaiveldparkeren voor 150 p.p. (KPN locatie noodzakelijk) 

- gebouwd parkeren (effect op bouwmassa , hoogte en financiën) 

- van 150 naar 100 parkeerplaatsen; op bouwkavel 

 

• Uitgangspunt parkeren kiezen vóór variantenstudie  



Burgerparticipatie 

 

 

 

Doel = DRAAGVLAK! 



Kritische succesfactoren participatie 

1: Aansprekend onderwerp 
 (waarom zou burger de moeite nemen om te participeren?) 

 

 Varianten ontwerp kansrijker dan abstracte gunningscriteria 

 Schetsontwerp kansrijker dan stedenbouwkundig ontwerp 

 

 

 

 

 



Kritische succesfactoren participatie 

2: Campagnematige, doelgroepgerichte 
communicatie 

 
 Zichtbaar moeite doen om zo veel mogelijk  

inwoners te betrekken 

 

 Langs verschillende kanalen, 

inzet van offline én online middelen 



Kritische succesfactoren participatie 

3: Zichtbaarheid van de participatie 

 
Ook niet-participerende burgers moeten zo veel  

 mogelijk zien en merken van de participatie 

Naast traditionele kanalen kunnen social media  

 hierin een belangrijke rol spelen 



Kritische succesfactoren participatie 

4: verwachtingen managen 

    Bevolking geeft mening 

 Ontwerper ontwerpt 

 Beslissingsbevoegdheid B&W 



Planning 

Activiteit Periode 

Variantenstudie Mei, juni, juli, augustus, september 2013 

Burgerparticipatie, verwerken en 
besluitvorming 

Oktober, november, december 2013 

Zomervakantie 6 juli t/m 25 augustus 2013 

Ontwerp bestemmingsplan Mei, juni, juli, augustus, september oktober 2013 

Aanbestedingsdocumenten voorbereiden September, oktober, november, december 2013, 
Januari, februari, 2014 

Concurrentiegerichte dialoog 
(aanbesteding) 

1 jaar = maart 2014 – maart 2015 

Realisatie (bouw) 2 jaar = april 2015 – april 2017  



3 april 2013 

Bespreken in raadscommissie (richtinggevend) 

 

- Keuze scenario A of B 

- Stationsgebouw 

- Parkeeroplossing kiezen na gesprek met 
omwonenden 

 


