
Hoofdstuk 4 van de toelichting als volgt aan te vullen:  
Cultuurhistorie  
 
Besluit ruimtelijke ordening  
Ingevolge het vierde lid van artikel 3.1.6 van het Besluit op de ruimtelijke ordening (Bro) dient in een bestemmingsplan een beschrijving ‘van de wijze waarop 
met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in de grond aanwezige of te verwachten monumenten rekening is gehouden’ te worden 
opgenomen.  
 
In het gebied is een rijksmonument aanwezig die in het bestemmingsplan behouden blijft: de Duitse telefoonbunker aan de Boerhaavestraat. De Watertoren 
aan de Middenweg is opgenomen in de gemeentelijke lijst voor beeldbepalende panden en blijft ook onaangetast. Daarnaast zijn in het gebied nog twee 
opvallende gebouwen aanwezig: het stationsgebouw (ontworpen door Van der Grinten) en het voormalig postkantoor (ontworpen door Jo Kruger). Beide 
gebouwen stammen uit de Wederopbouwperiode. Uitvoering van het bestemmingsplan brengt met zich mee dat beide gebouwen gesloopt zullen worden.  
Voor het stationsgebouw en het voormalige postkantoor zijn aanvragen voor plaatsing op de rijks- en/of gemeentelijke monumentenlijst ingediend. Deze 
aanvragen hebben niet geleid tot aanwijzing als monument. Opgemerkt dient te worden dat het college een beleidsvrijheid heeft bij het aanwijzen van zaken 
als beschermd gemeentelijk monument. Die vrijheid vindt haar begrenzing in de gemeentelijke Erfgoedverordening en de algemene beginselen van behoorlijk 
bestuur.  
 
Aanvraag  
Ten aanzien van het stationsgebouw heeft het college afgewogen dat, ondanks een advies van de CRK daartoe, het eigenaarsbelang van de NS en het 
stedenbouwkundige belang van de herontwikkeling van de stationslocatie prevaleren boven een beschermde status van het stationsgebouw. Het college is in 
die afweging bevestigd door het advies van de Commissie Bezwaarschriften d.d. 31 oktober 2013 inzake het bezwaarschrift Stichting Cuypersgenootschap.  
 
Ook voor het voormalige postkantoor is een aanvraag om plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst ingediend. De CRK heeft daarover bij advies van 22 
maart 2012 het college negatief geadviseerd en dit advies is door het college overgenomen. Het gebouw heeft, vooral in de voorgevel en het hoofdvolume 
kwaliteit en is een duidelijk en gave representant van de wederopbouwarchitectuur. Het gebouw is daarentegen erg solitair en introvert en wordt daardoor in 
de huidige stedenbouwkundige setting niet als voldoende onderscheidend ervaren. Een eventuele aanwijzing zou in theorie zelfs in de weg kunnen staan aan 
de mogelijkheden van hergebruik, aangezien het pand in zijn geheel zou moeten worden aangewezen.  
 
Daarnaast heeft al dan niet behoud van beide gebouwen (door inpassing in de plannen) altijd een prominente rol gespeeld in de besluitvorming voor de bouw 
van een stadhuis op de stationslocatie.  
 
Besluitvorming stadhuis  
Zo heeft op 9 juli 2012 de gemeenteraad een motie aangenomen waarin besloten is dat er breed politiek draagvlak is voor de nieuwbouw van een stadhuis op 
de stationslocatie en wordt het college opgedragen ‘een inventarisatie uit te voeren onder de direct omwonenden om uitgangspunten te formuleren die 
meegenomen dienen te worden in een eventueel nieuw te formuleren aangevuld of gewijzigd stedenbouwkundig plan stationsplein in het kader van 
burgerparticipatie’.  
 
Ook op basis van diezelfde motie hebben de heren Asselbergs en Feijtel opdracht gekregen te adviseren inzake het project stadhuis. In het rapport ‘Het huis 
van de Democratie en een huis om in te werken’ wordt onder andere ingegaan op het voormalige postkantoor en het stationsgebouw. Ten aanzien van het 



voormalig postkantoor wordt voorgesteld om in de ontwerpopgave mee te geven dat ontwerpers de mogelijkheid van behoud als (bijkomende) variant 
aanbieden. Met betrekking tot het stationsgebouw wordt aangegeven dat de maatvoering van het interieur, de logistieke en commerciële voorwaarden en de 
stedenbouwkundige situering reële belemmeringen zijn voor het handhaven van dit gebouw.  
 
Naar aanleiding van dit rapport heeft op 29 oktober 2012 in de gemeenteraad besluitvorming plaatsgevonden over de bouw van het nieuwe stadhuis. In dit 
besluit is nogmaals bevestigd dat de stationslocatie in het stadshart de geëigende plaats is voor de bouw van een nieuw stadhuis. Aanvullend (op de motie 
van juli 2012) heeft het college opdracht gekregen om te onderzoeken of het bestaande voormalige postkantoor en het stationsgebouw ingepast kunnen 
worden in de bouwplannen voor het nieuwe stadhuis en om vervolgens middels burgerparticipatie te onderzoeken waar de voorkeur van de inwoners van Den 
Helder naar uitgaat: volledige nieuwbouw of behoud/integratie van deze gebouwen.  
 
In opdracht van het college is in de zomer van 2013 aan de hand van een stedenbouwkundige volumestudie onderzoek uitgevoerd naar mogelijkheden voor 
behoud van het stationsgebouw en het voormalig postkantoor. De drie daarvoor uitgewerkte stedenbouwkundige varianten zijn voorgelegd aan de Commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) die vanuit cultuurhistorische overwegingen geen opmerkingen heeft gemaakt tegen de variant met sloop van deze gebouwen: ‘De 
CRK geeft aan dat ze waardering heeft voor het feit dat uiteindelijk deze drie keuzes aan de bevolking worden voorgelegd. Alle drie de keuzes kunnen wat 
haar betreft tot een goede invulling leiden van stadhuis en ns-station. In elk van de modellen is er sprake van een stedenbouwkundige situatie die recht doet 
aan de bestaande setting’.  
 
Uit de participatie onder de Helderse bevolking die daarna heeft plaatsgevonden blijkt een overduidelijke voorkeur voor de variant volledige nieuwbouw met 
sloop van voormalig postkantoor en stationsgebouw.  
 
De gemeenteraad heeft alles overwegende dan ook op 18 november 2013 besloten om de variant complete nieuwbouw te realiseren. In dit bestemmingsplan 
wordt deze variant juridisch-planologisch mogelijk gemaakt. Voor de volledigheid is het ontwerp bestemmingsplan toegezonden aan de Rijksdienst Cultureel 
Erfgoed. De RCE heeft geen zienswijze tegen het plan ingediend.  
 
Tot slot is onderzoek gedaan naar mogelijke archeologische waarden. Het rapport Bureauonderzoek Stationslocatie te Den Helder concludeert dat er mogelijk 
archeologische resten uit het laat-neolithicum tot en met de vroege middeleeuwen aanwezig zijn. In het bestemmingsplan is daarom aan de gehele locatie de 
(dubbel-)bestemming ‘Waarde-Archeologie’ toegekend die voorwaarden stelt aan bodemverstoringen beneden de 3 meter onder maaiveld middels een 
onderzoeksplicht. 


