
^Christenunie 
Amendement 

De gemeenteraad van Den Helder in vergadering bijeen op maandag 1 juli 2013, gelezen 
raadsvoorstel RV013.0059 betreffende aanvulling kadernota Detailhandel bij agendapunt 
14; 

• Het Addendum in de bijlage van raadsbesluit RB13.0045 te vervangen, voor het 
addendum toegevoegd in dit amendement. 

Namens de fracties Christenunie, Vrije Socialisten en Helder Onafhankelijk, 

Toelichting; ^ v 

In overleg met betrokken partijen, HOB en de detailhandelsfederatie is het addendum van 
het raadsvoorstel verder aangescherpt. 

Het nieuwe addendum behoudt de mogelijkheden van detailhandel op Willemsoord, alleen 
nu met de restricties dat de detailhandel een toegevoegde waarde moet hebben aan de 
nautische beleving en historische setting van Willemsoord. Detailhandel is alleen mogelijk 
met de toegevoegde nautische waarde op Willemsoord. 

Om de nautische beleving en historische setting te borgen in de detailhandel wordt ieder 
nieuw detailhandelsinitiatief opgedeeld in 1/3 historisch, 1/3 toeristisch en 1/3 commercieel, 
Hiermee wordt de beoogde 3000m2 detailhandelsruimte ingekaderd. 

Besluit; 

'0) 
Mare Nihot Dirk Pastoor 2 Vrije Socialiste vrije bocialistejr / Christenunie Helder Onafhankelijk! 
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Bijlage bij raadsbesluit RB13.0045 

Addendum Kadernota Detailhandel gemeente Den Helder d.d. 17 november 2007, 
gewijzigd d.d. 21 november 2011 

Een van de uitgangspunten van het Visiedocument Willemsoord (2010) is versterking van 
het nautische karakter van Willemsoord. Dit nautische karakter wordt vooral bepaald door de 
historische setting als werf, de aanwezigheid van jachthaven, Marine- en Reddingsmuseum 
en de nabijheid van de offshore-,visserij- en marinehaven. Vanwege dit nautische karakter 
en de historische setting wordt ieder nieuw detailhandelsinitiatief opgedeeld in 1/3 educatief, 
1/3 toeristisch en 1/3 commercieel. 

Detailhandel kan bijdragen aan versterking van het nautische karakter van Willemsoord. 
Onder voorwaarden wordt detailhandel dan ook mogelijk gemaakt: in het bestemmingsplan 
wordt detailhandel die het nautische karakter ondersteunt toegestaan tot een oppervlakte 
van 3.000 m2. Speciale aandacht gaat uit naar vernieuwende concepten, met bijvoorbeeld 
een mix van expositie, handel en/of horeca. 

Dit betekent dat in de volgende gevallen detailhandel is toegestaan: 
1. Detailhandel heeft als hoofdassortiment nautische artikelen: scheepsvaart- of 
watersportartikelen.1 

2. Detailhandel is vanwege dat nautische karakter gebonden aan de locatie Willemsoord 
(voorbeeld: vrachtvaarder met thuishaven Willemsoord die eigen producten verkoopt).1 2 

3. Detailhandel is gebonden aan een andere voorziening op Willemsoord (voorbeeld: 
museumwinkel).2 3 

Met deze afbakening laten we enerzijds ruimte voor dynamiek in de markt en wordt 
anderzijds voorkomen dat het nautische karakter van Willemsoord verwatert. Zo zijn 
bijvoorbeeld modewinkels met een zijdelings aan watersport gerelateerd assortiment niet 
toegestaan. Hetzelfde geldt voor een viswinkel of markthal zonder specifieke Willemsoord-
relatie. Maar bijvoorbeeld winkels in hengelsport- of scheepsbenodigdheden zijn wel 
toegestaan. Ook een verkoop- en expositiepunt van over zee aangevoerde waren is 
mogelijk, als de relatie tussen aangevoerde vracht en Willemsoord duidelijk is, bijvoorbeeld 
als de betreffende vrachtvaarder zich profileert met Willemsoord als thuishaven en afzetpunt 
van zijn aangevoerde goederen. 

1 Naast het hoofdassortiment nautische artikelen, mag het overige assortiment niet meer dan 10% afwijkend zijn van het 
hoofdassortiment. Bij vrachtvaarders worden producten van overzeese gebieden gezien als hoofdassortiment. Streekproducten 
vallen onder de 10% afwijkend van hel hoofdassortiment. 

2 Indien zich een dergelijk plan aandient, kan het college van B&W besluiten, gehoord hebbend de raadscommissie en na 
advies van de DFD, het plan toe te staan. 

3 met een maximale vloeroppervlakte van 1/3 van hel totale vloeroppervlakte. 


