
¥ 
Verzoek agenda 

 
 
Agenderen 
 
Onderwerp: Presentatie plannen  m.b.t. herbestemming Casino in Huisduinen 
 
Te agenderen in: Commissie Stadsontwikkeling en Beheer dd: 7 september 2015 
  
 
Aanleiding:  
  
Zeestad en Stelling Den Helder zijn door de initiatiefgroep Atlantikwall benaderd om de mogelijkheden 
voor ontwikkeling van een bezoekerscentrum in het voormalige Casino te onderzoeken. Deze 
initiatiefgroep heeft het plan opgevat om hiervoor bij het Waddenfonds een subsidieverzoek in te dienen. 
 
 Er ligt een plan om in het Casino een bezoekerscentrum en tevens logiesruimte te realiseren in het kader 
 van een groter project “Wadden in oorlog”. Dit project maakt deel uit van een groot geheel waarbij zeven 
 partijen zijn betrokken uit drie provincies. Het Waddenfonds heeft aangegeven dat 30% financiering tot de 
 mogelijkheden behoort. Inmiddels heeft ook de RCE aangegeven naar aanvullende subsidieregelingen te 
 kijken. Een belangrijke voorwaarde van het Waddenfonds voor alle subsidieaanvragen is dat er altijd een 
 substantieel aandeel cofinanciering nodig is. 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
Doel van de presentatie:  
  
Aan de Commissieleden wordt gevraagd om kennis te nemen van de plannen voor het Poortgebouw en 
Casino. 
_____________________________________________________________________________________  
 
Gewenste bijdrage van burgemeester en wethouders:  
 
Wethouder Kos (portefeuillehouder) en wethouder van Dongen zijn door Zeestad reeds geïnformeerd 
over deze ontwikkelingen.  
 
 
Bespreekstukken: 
- 

 
 
 
Noodzaak voor het agenderen van dit onderwerp in de gewenste vergadering: 
 
In het kader van de Waddenfondsaanvraag, die uiterlijk 1 oktober 2015 moet worden ingediend, is  
cofinanciering van de gemeente een voorwaarde om voldoende financieel draagvlak te verkrijgen voor de 
verbouwing van het Casino. 
Het Casino is een aantal jaren geleden deels afgebrand. De uitgekeerde verzekeringsgelden aan de 
gemeente kunnen aangewend worden als cofinanciering. Gelet op de korte termijn m.b.t. het indienen van 
de Waddenfondsaanvraag is politiek draagvlak nodig voor enerzijds de beleidsmatige kant van het plan en 
anderzijds voor de cofinanciering van de gemeente. 
Dit is een unieke mogelijkheid om een historisch gebouw te kunnen behouden en een nieuwe bestemming 
te geven voor de toekomst. Tevens zal dit ook voor het toerisme een impuls kunnen zijn. 


