
¥ 
Memo 

 

Datum: 5 februari 2014 

Aan: de leden van de raadscommissie S&B,  

Van: College burgemeester en wethouders 

Onderwerp: behandeling bestemmingsplan Stationslocatie in raadscommissie Stadsontwikkeling en Beheer 

 

 

In de raadscommissie S&B van 3 februari 2014 is gevraagd om inzage in het rapport Wederopbouw van 

Den Helder 1945-1970. Bijgevoegd treft u dit rapport in twee delen aan. Over de achtergrond van dit 

rapport en de relevantie in het kader van de besluitvorming op het bestemmingsplan stationslocatie willen 

wij u het volgende toelichten. 

 
In het uitvoeringsprogramma Helders Erfgoed dat eind 2010 is vastgesteld, is als een van de projecten 
benoemd het actualiseren van de gemeentelijke monumentenlijst. Dit project bestond uit twee onderdelen:  
- Het nagaan van bestaande lijsten op compleetheid/actualiteit en waar nodig redengevende 

beschrijvingen verduidelijken; 
- Inventariseren van het historisch erfgoed uit de Wederopbouwperiode. 

Het project kent drie fasen: 
Fase 1 (afgerond): inventarisatie en waarde stelling van de wederopbouwperiode.  
Fase 2 (2014): het gesprek met eigenaren en bewoners over de Wederopbouwperiode en de waarde die 
bewoners en gebruikers aan geselecteerde en niet geselecteerde elementen uit die periode hechten. 
Fase 3 (2015) besluitvorming in het college over de aanwijzing van waardevolle gebouwen als 
gemeentelijk monument. 
 
In april 2011 is aan adviesbureau Cultuurhistorie A. van Breugel opdracht verleend om een inventarisatie 
en waardering te maken van de wederopbouwperiode. Het onderzoek is in twee delen opgeleverd. De 
concept-rapportage is in juni 2011 op hoofdlijnen besproken in een ambtelijk overleg met de Commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit. Daar zijn suggestie gedaan die verwerkt zijn. Het rapport is vervolgens in twee delen 
voltooid. Het rapport westelijk deel is in maart 2012 opgeleverd en omvat de gebieden Oud Den Helder, 
Nieuw Den Helder, Geleerdenbuurt en Indische Buurt. Het tweede deel van het rapport Wederopbouw is in 
oktober 2012 opgeleverd en omvat de gebieden Centrum, Vogelbuurt en De Schooten. Het rapport vormt 
een goede basis voor fase 2 en 3 van het project.  
 
In alle fasen van de besluitvorming van het stadhuis is de cultuurhistorische waarde van het gebied en de 
architectonische waarde van de panden zorgvuldig gewogen. De besluitvorming heeft zich over een lange 
periode uitgestrekt met veel beslismomenten: de vaststelling van het uitwerkingsplan Stadshart (2008), 
sloopbesluit van het voormalige postkantoor (2010), besluit op verzoek monumentenstatus postkantoor 
(2012), besluit variantkeuze (2013) en besluit op verzoek monumentenstatus station (2013). De weging 
van de cultuurhistorische waarde maakte op al deze momenten onderdeel uit van de besluitvorming. In de 
afgelopen jaren zijn er diverse bekende en minder bekende rapporten en publicaties verschenen waarin de 
cultuurhistorische waarden van het stationsgebied of onderdelen daarvan zijn beschreven. Geen van deze 
publicaties heeft nieuwe gezichtspunten geboden op de al bekende cultuurhistorische waarde. Dit geldt 
ook voor het rapport Wederopbouw Den Helder 1945-1970.  
In de nota van beantwoording bij het bestemmingsplan Stationslocatie leest u op pagina 70-71 hoe de 
cultuurhistorische waarde is gewogen tegen onder andere het stedenbouwkundig belang en het belang 
van een goede functionele ontwikkeling van het stadshart.  
 
Wij zijn dan ook van mening dat het rapport Wederopbouw Den Helder 1945-1970 een goed uitgangspunt 
vormt voor fase 2 en 3 van het project actualiseren van de monumentenlijst, maar ten aanzien van het 
voormalige postkantoor en station geen nieuwe inzichten meer biedt. Immers, die afweging is reeds 
uitvoerig gemaakt en van een standpunt voorzien. In het kader van de besluitvorming op het 
bestemmingsplan Stationsgebied heeft het rapport dan ook geen toegevoegde waarde.  
 
 

 
 


