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Betreft: ontwikkeling Lidwinaterrein 

Aan de leden van de Gemeenteraad 

Medio 2004 is de Algemene Woningbouwvereniging Nieuwediep (AWN) in de gelegenheid gesteld 
een plan voor de (her)ontwikkeling van het terrein achter het Lidwinagebouw op te stellen. In 
september 2004 zijn afspraken gemaakt over de uitgangspunten voor de (her)ontwikkeling van dit 
terrein. 
De planinhoudelijke uitgangspunten waren in het kort als volgt: 

• AWN doet een voorstel voor de stedenbouwkundige invulling van het terrein op basis van de 
gemeentelijke randvoorwaarden. 

• Er dienen parkeerplaatsen voor zowel de bewoners van de nieuwbouw als de huidige 
aanliggende bebouwing beschikbaar komen. 

• De gebouwen en de openbare ruimte moeten een hogere kwaliteit krijgen dan de huidige 
invulling. 

Tot en met juni 2005 zijn diverse gesprekken met de AWN gevoerd. Deze gesprekken hebben in juni 
2005 uiteindelijk geleidt tot een viertal stedenbouwkundige modellen die tevens op de financiële 
haalbaarheid zijn getoetst. Alle modellen hadden een negatief financieel resultaat. In het Bestuurlijk 
Overleg Stedelijke Vernieuwing van juli 2005 zijn deze modellen besproken en is de bijdrage van de 
gemeente in het project aan de orde geweest. De uitkomst van dat overleg was dat de gemeente de € 
6 ton ISV beschikbaar stelt. Naast deze bijdrage verkoopt de gemeente de grond aan de AWN en 
neemt de gemeente de heringerichte openbare ruimte terug over van de AWN. 
Voorwaarde voor de gemeentelijke bijdrage is wel dat er voldoende parkeerplaatsen voor de 
omliggende bebouwing wordt gerealiseerd. 

Het voorstel 
Het plan omvat 78 woningen waarvan 17 stadskoopwoningen en 61 (zorg)appartementen waarvan 50 
in de sociale huur en 11 sociale koop met koopgarantconstructie (zie www.koopgarant.com). 
Daarnaast komt het nieuwe kantoor van de AWN in het gebouw waar nu nog de lagere school De 
Windwijzer in gehuisvest is en een zorgcentrum (HOED). Voor de auto's van de nieuwbouwbewoners, 
de bestaande bebouwing rond het terrein (Lidwina, Josef en Catharina), het kantoor van AWN en het 
zorgcentrum worden 189 parkeerplaatsen aangelegd. De parkeerplaatsen worden voor het overgrote 
deel in een garage aangelegd. De garage bestaat uit twee bouwlagen waarvan één ondergronds en 
één bovengronds onder een dak. Een klein deel van de parkeerplaatsen (ca. 25) wordt op het 
maaiveld aangelegd. Het aantal parkeerplaatsen dat gerealiseerd wordt is volgens gemeentelijk 
parkeerbeleid voldoende. 
Op het dak van de parkeergarage wordt een tuin aangelegd. De inrichting (beplanting, bestrating, 
meubilair) van het niet bebouwde deel van het terrein is in het plan meegenomen. 
Om het plan te kunnen realiseren is het noodzakelijk om de huidige bebouwing op het terrein te 
slopen. Het betreft dan het (voormalige) onderkomen van de GSD, de noodlokalen van De 
Windwijzer, het kantoor van de AWN en een opslaggebouw. 

De 61 (zorg)appartementen worden verhuurd aan de Stichting Wonen Indische Ouderen. De AWN 
heeft een intentieovereenkomst met de vereniging getekend. 
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Exploitatieberekening 
Van begin af aan was duidelijk dat dit soort binnenstedelijke herstructureringsprojecten niet 
winstgevend dan wel zonder negatief financieel resultaat kunnen worden gerealiseerd. Daarom is in 
het kader van de ISV 1 regeling (2000-2004) een provinciale subsidie van € 600.000,- aangevraagd 
en toegekend. 

Om het ISV geld definitief veilig te stellen moet voor 1 juni 2006 een onomkeerbare situatie voor de 
realisatie van een bouwplan zijn ontstaan. Een ontwikkel-/realsatie-/koopovereenkomst met een start 
van het bouwrijp maken (slopen) is toereikend. Wij starten dan ook binnenkort met de 
aanbestedingsprocedure voor de sloop van het gemeentelijke gebouw, het voormalige kantoor van 
Wenl. 

Ontwikkel-Zrealisatie/koopovereenkomst 
Voor de verdere uitwerking van het plan wordt een ontwikkel-/realisatie-/koopovereenkomst gesloten 
tussen de AWN en de gemeente. In deze overeenkomst worden afspraken vastgelegd zoals, wie doet 
wat en is waar verantwoordelijk voor. Daarnaast wordt precies vastgelegd welk deel van de grond na 
de herinrichting weer terug overgedragen wordt aan de gemeente. 
Na het sluiten van de overeenkomst wordt het stedenbouwkundige plan uitgewerkt naar een bouwplan 
en wordt een ontwerp voor de inrichting van het buitenterrein gemaakt. 

De gemeenteraad heeft op grond van artikel 7, lid 6, van de Financiële Verordening gemeente Den 
Helder de mogelijkheid om haar wensen en bedenkingen aan het college kenbaar te maken met 
betrekking tot het sluiten van de overeenkomst met de AWN. De ontwikkel-/realisatie-
/koopovereenkomst wordt conform deze verordening aan de gemeenteraad voorgelegd. De 
verwachting is dat dit in juni 2006 zal plaatsvinden. 

Het masterplan ligt ter inzage in de leeskamer. 

Den Helder, 11 april 2006 

Hoogachtend, 
Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

, wnd. burgemeester 
mr. G.H. Faber 

, secretaris 
drs. A.J. van den Berg 

Raadsinformatiebrief pag. 2 van 2 


