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Samenvatting 

Het college constateert dat er door Willemsoord hard wordt gewerkt aan het positief beïnvloeden van de 
exploitatie  door een pakket aan maatregelen:  Terugdringen van de exploitatiekosten door bezuinigingen   Innovatieve oplossingen (energie)  Planmatige onderhoudsprogramma’s  Verhogen van de omzet door verbetering van de huurinkomsten  Verkoop van gebouw 41 (2

e
 halfjaar 2013) 

Het college houdt haar zorgen over de hoge energiekosten. Het initiatief van Willemsoord wordt dan ook 
gewaardeerd om met diverse partijen samen te werken aan modellen om de isolatie van verschillende panden op 
een hoger niveau te brengen.  

Het exploitatieresultaat voor 2012 bedroeg € -560.052. Voor 2013 wordt een negatief 
exploitatieresultaat van € - 461.584 verwacht. De belangrijkste oorzaken voor het dalen van het 
negatieve exploitatieresultaat betreffen: 

- een hogere omzet in 2013 ten opzichte van 2012 door het toenemen van de verhuur (zij het 
met kleine stappen); 

- de verkoop van gebouw 41 

- een besparing op de kosten 

- een daling van de financiële baten en lasten  
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1. Inleiding 
Hierbij biedt het college de 1

e
 halfjaarrapportage 2013 over Willemsoord BV aan de gemeenteraad 

aan. Met deze rapportage wordt inzicht geboden in het verwachte negatieve exploitatieresultaat van 
2013, zoals eerder voorspeld in de meerjarenbegroting 2012-2016. 
 
1.1 Doelstelling Willemsoord 
De doelstelling van Willemsoord BV is “het (her)ontwikkelen van gronden, gebouwen en/of andere 
registergoederen te Den Helder, waaronder de Oude Rijkswerf Willemsoord”. 
 
Met deze activiteiten (verhuren gebouwen en terreinen) wordt beoogd een positief saldo te verkrijgen 
ten gunste van de BV. Vanuit die inkomsten dienen de kosten van de BV te worden gefinancierd. Om 
de aantrekkelijkheid van het gebied te waarborgen wordt het terrein schoongehouden, wat 
gefinancierd wordt uit de inkomsten van het parkmanagement. Verder is het van belang de huurders 
op Willemsoord te ondersteunen in het aantrekken van bezoekers. Hiervoor dienen 
marketingactiviteiten plaats te vinden als evenementen en werving, die Willemsoord als aantrekkelijk 
gebied promoten. 
 
2. Kaders 
De gehanteerde kaders zijn:  Willemsoord BV voert haar taken uit binnen de statuten die voor de BV zijn opgesteld.   Bewaking vindt plaats door de Raad van Commissarissen en in de Algemene Vergadering 

van Aandeelhouders (AVA).  Het college van B&W is namens de gemeente deelnemer aan de AVA en rapporteert twee 
maal per jaar, volgens afspraak, aan de gemeenteraad. 

 
3. Willemsoord 
In onderstaande tekst worden de ontwikkelingen van het afgelopen half jaar, het komende half jaar en 
een doorkijk naar 2014tot en met  2017 geschetst. 
 
3.1 Ontwikkelingen afgelopen half jaar 
De ontwikkelingen in het afgelopen half jaar:  Afslanken organisatie: In 2012 is Willemsoord begonnen met het verkleinen van de 

organisatie van Willemsoord BV, om zo de personeelskosten terug te dringen. In het 1
e
 

kwartaal van 2013 is dit verder uitgevoerd, waardoor de huidige organisatie is verkleind naar 
een 7-tal personen, in totaal 6,3 fte (zie bijlage 1: organogram).  Verbetering exploitatie: Het exploitatieresultaat van het 1

e
 halfjaar 2013, alsmede de prognose 

voor 2013 laat een verbetering van het resultaat zien. In het 1
e
 halfjaar van 2013 is hard 

gewerkt om de kosten zo laag mogelijk te houden. Zo heeft Willemsoord flink bespaard op de 
personeelskosten, de algemene bedrijfskosten, de kosten beheer terrein/ 
infrastructuur/gebouwen en de bijzondere baten en lasten.  Gemeentelijke bijdrage (raadsinformatiebrief RI13.0056, 2 april 2013) : Door de bijdrage van € 
5.558.000 is een deel van de lening van de BNG en Rabobank afgelost, wat resulteert in 
lagere rentelasten.  Vaststelling bestemmingsplan Willemsoord (zie halfjaarrapportage Zeestad)  Bezoekerscentrum Willemsoord , VVV en kunstuitleen (naam): 

o Openstelling  (per juni 2013) 
o najaar 2013: tentoonstelling over duurzame visserij  Indiening Waddenfonds aanvraag  “’Poort naar de wadden” (in consortium met Zeestad)  Toekenning eenmalige bijdrage van  euro 50.000 ten behoeve van watersportfaciliteiten en 

publiciteit jachthaven RTL vaart over Willemsoord. 
 
3.1.1 Den Helder op de kaart 
Eind mei 2013 heeft de directeur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een informeel bezoek 
gebracht aan projecten waar de Rijksdienst bij betrokken is. Willemsoord is bezocht en de plannen 
aldaar leverde positieve reacties op. 
De maandelijkse netwerkborrels en de nieuwsbrieven kunnen zich verheugen in groeiende 
belangstelling. Ook op deze manier timmert Willemsoord aan de weg. 
 
3.2 Ontwikkelingen komend half jaar 
Komend half jaar staan de volgende mijlpalen op stapel: 
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 Feestelijke opening bezoekerscentrum (datum): zie halfjaarrapportage Zeestad)  Meerjarenonderhoudsplan: In paragraaf 4.1 is een prognose van de exploitatie voor de jaren 
2013 tot en met 2017 opgenomen. Aandachtspunt is het groot onderhoud dat vanaf 2013 
uitgevoerd zal gaan worden. Hiervoor heeft Willemsoord BV een meerjarenonderhoudsplan 
opgesteld voor zowel de gebouwen als het terrein en de infrastructuur. Omdat in het verleden 
geen groot onderhoud is uitgevoerd, zal voor de komende jaren een inhaalslag gemaakt 
moeten worden. Alhoewel er voor de komende jaren 4 à 5 ton per jaar is geprognotiseerd kan 
dat mogelijk in het begin hoger uitvallen. Het college zal er op toezien dat dit zal zoveel 
mogelijk binnen de begroting van Willemsoord BV wordt opgevangen.  Duurzaamheid: De kosten voor energie zijn bijzonder hoog op Willemsoord, door de 
eensteensmuren en enkelvoudige ramen. Er gaat veel verloren. Om dit voor de toekomst te 
voorkomen, zijn de volgende maatregelen genomen: 

o Onderzoek in gebouw 51 naar een verlaging van het energieverbruik met tenminste 
30% 

o Hiervoor wordt gekeken naar een esco systeem, waarbij de kosten van de te nemen 
maatregelen worden gefinancierd vanuit de jaarlijkse besparingen. Hier wordt door 
o.a. Eneco en andere partijen over meegedacht, zodat in het najaar van 2013 de 
eerste echte maatregelen getroffen kunnen worden. Afhankelijk van de uitkomsten 
zullen ook de andere gebouwen opnieuw in dat licht worden bekeken. 

o Het nieuwe theater zal worden voorzien van een WKO installatie, die in de aanschaf 
een fractie duurder is, doch in de exploitatie beduidend goedkoper. Verder worden de 
gebouwen waarin het theater zal worden gevestigd geïsoleerd, zodat er geen warmte 
verloren gaat. Met de WKO installatie (warmte en koudeopslag) wordt  voor een 
duurzame oplossing gekozen. Nagegaan wordt nog of gezien de capaciteit van de 
WKO installaties in de toekomst andere gebouwen kunnen aansluiten aan dit 
systeem. 

 
3.2.1 Conclusies 
In 2013 is en wordt door Willemsoord gewerkt aan het positief beïnvloeden van de exploitatie  door 
een pakket aan maatregelen:  Terugdringen van de exploitatiekosten door bezuinigingen   Innovatieve oplossingen (energie)  Planmatige onderhoudprogramma’s  Verhogen van de omzet door verbetering van de huurinkomsten  Verkoop van gebouw 41 (2

e
 halfjaar 2013) 

Het college houdt haar zorgen over de hoge energiekosten. Het initiatief van Willemsoord wordt dan 
ook gewaardeerd om met diverse partijen, zoals Eneco en Peutz, samen te werken aan modellen om 
de isolatie van verschillende panden op een hoger niveau te brengen. In het najaar van 2013 worden 
de adviezen van Willemsoord aan de AVA verwacht en zullen de benodigde acties worden gestart. 
 
3.3 Doorkijk naar 2014 – 2015 
De doorkijk naar 2014 - 2015: 

  In 2014 de Viering Willemsoord 200 jaar , Clipper around the world race, botterrace, jubileum 
Stichting tot behoud van bedrijfsvaartuigen  Schouwburg (zie halfjaarrapportage Zeestad): 

o oplevering schouwburg ( mei 2015) 
o feestelijke opening (september 2015)  Voorbereiding planontwikkeling restauratie Boerenverdrietsluis ((gehonoreerde 

waddenfondsaanvraag)  Samenwerking uitrol projecten Museumhaven (gehonoreerde waddenfondsaanvraag) 
 
4 Financiën 
Eenmaal per jaar, bij de herziening van de exploitatie, wordt een kwantitatieve risico analyse gemaakt 
op basis van de geïnventariseerde kwalitatieve risico’s. Deze analyse wordt  u in april 2014  in een 
besloten raadsbrede commissie gepresenteerd. De exploitatie per 1 januari 2013 fungeert als 
financieel kader voor deze halfjaarrapportage. 

Het doel van de halfjaarrapportage ten aanzien van de financiën is om u inzicht te geven in de actuele 
financiële ontwikkelingen in relatie tot de goedgekeurde exploitatie per 1 januari 2013.  In de 
onderstaande paragraaf worden de afwijkingen ten opzichte van de  exploitatie Willemsoord per 
peildatum 1 januari 2013 opgenomen. 
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4.1 Algemeen 
Het exploitatieresultaat voor 2012 bedroeg € -560.052. Voor 2013 wordt een negatief 
exploitatieresultaat van € - 461.584 verwacht. De belangrijkste oorzaken voor het dalen van het 
negatieve exploitatieresultaat betreffen: 

- een hogere omzet in 2013 ten opzichte van 2012 door het toenemen van de verhuur (zij het 
met kleine stappen); 

- de verkoop van gebouw 41 (welke al is meegenomen onder incidentele opbrengsten); 

- een besparing op de kosten (personeelskosten, algemene bedrijfskosten) 

- een daling van de financiële baten en lasten (door aflossing van de lening BNG en Rabobank) 
 
4.1.1 Verlies- en winstrekening 2013-2017 
De verlies- en winstrekening van Willemsoord BV ziet er als volgt uit: 

 
 

Inkomsten 1
e
 halfjaar 

2012 

1e
 

halfjaar 
2013  

Prognose 
2013 

Prognose 
2014 

Prognose 
2015 

Prognose 
2016 

Prognose 
2017 

Verhuuropbrengst 
gebouwen 

389.633 367.675 762.920 891.694 988.813 1.465.560 1.472.188 

Opbrengst 
terrein+evenementen 

 45.703 1.414   56.050   20.000   20.000     20.000     20.000 

Opbrengst 
jachthaven+campers 

 21.037  38.659   70.000   70.000   70.000     70.000     70.000 

Opbrengst dok 2    1.680  25.000   25.000   25.000   25.000     25.000     25.000 
Overige incidentele 
opbrengsten 

         0 413 335.000 0 0 0 0 

 458.053 419.070 1.206.293 1.006.694 1.103.813 1.580.560 1.587.188 
Bijdrage gemeente DH 
(maatsch.ond.) 

275.000 146.500 293.000 293.000 293.000 293.000 293.000 

Bijdrage Zeestad 
(leegstand ivm 
theater) 

0 0 75.000 75.000 0 0 0 

Totaal inkomsten 733.053 579.661 1.616.970 1.374.694 1.396.813 1.873.560 1.880.188 
        
Uitgaven        
Kosten correctief 
onderhoud 

131.189 39.352 90.303 90.303 90.303 90.303 90.303 

Kosten beheer 
terrein/infra/gebouwen 

326.076 272.378 395.000 307.500 282.500 282.500 282.500 

Kosten terrein+ 
evenementen 

12.687 14.091 20.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

Kosten jachthaven+ 
Camperplaatsen 

58.939 63.212 121.000 121.000 121.000 121.000 121.000 

Kosten management+ 
administratief beheer 

217.549 162.581 321.048 321.048 321.048 290.000 290.000 

Juridische kosten/ 
Accountantskosten 

48.914 34.849 47.500 47.500 47.500 47.500 47.500 

Algemene 
bedrijfskosten 

114.972 66.921 136.000 122.500 122.500 122.500 122.500 

Bijzondere baten en 
lasten 

55.360 0 0 0 0 0 0 

Afschrijvingen 67.014 92.013 184.026 184.026 184.026 184.026 184.026 
Totaal uitgaven 1.032.700 731.307 1.294.877 1.193.877 1.168.877 1.137.829 1.137.829 
RESULTAAT -299.647 -151.646 322.093 180.817 227.936 735.731 742.359 
Planmatig onderhoud 9.725 173.590 450.000 400.000 400.000 588.000 588.000 
Brim-subsidie 0 0 0 -120.000 -120.000 -120.000 -120.000 
Financiële baten en 
lasten 

179.093 115.055 305.000 305.000 385.000 385.000 385.000 

NETTO-RESULTAAT -488.464 -440.291 -432.907 -404.183 -437.064 -117.269 -110.641 
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Opmerkingen bij de gepresenteerde cijfers: 
Bij het opstellen van de meerjarenbegroting voor 2013 tot en met 2017 is uitgegaan van een sober 
scenario. Ook de raming van verhuur is gebaseerd op een voorzichtig scenario.  
 
4.1.2 Vermogenspositie 2012 
Het eigen vermogen van Willemsoord BV bedraagt per 1-1-2013 € 10.199.458. De langlopende- en 
kortlopende schulden bedragen per 1-1-2013 € 15.700.000. In 2013 zal dit saldo door het aflossen 
van een deel van de langlopende schuld bij de BNG en het eerder aflossen van de kortlopende schuld 
bij de Rabobank worden verminderd door de voorziening van € 5.558.000 die we ter beschikking 
hebben gesteld (raadsinformatiebrief RI13.0056, 2 april 2013) . De langlopende- en kortlopende 
schulden bedragen dan € 10.600.000. 
 
4.2 Globale beschouwing opbrengsten 
De inkomsten zullen in 2013 stijgen, zij het met kleine stappen, door de toename van de verhuur van 
de panden op Willemsoord. Eind 2013 zal gebouw 52 nagenoeg geheel gevuld zijn, door de komst 
van het bezoekerscentrum in het 2

e
 kwartaal van 2013 en de verhuizing van het casino in het 4

e
 

kwartaal van 2013. Huurders die plaats moeten maken voor de komst van het theater zullen zoveel 
mogelijk worden geplaatst in de nu nog leegstaande gebouwen, waaronder gebouw 29 en 39. Verder 
zal acquisitie worden gepleegd om de leegstand in de gebouwen zoveel mogelijk terug te brengen en 
meer evenementen naar Willemsoord te halen. 
 
4.3 Globale beschouwing kosten 
In 2012 is al een begin gemaakt met het terugdringen van de kosten, en ook in 2013 zal hier hard aan 
worden gewerkt. Het resultaat van de bezuinigingsmaatregelen die in 2012 zijn genomen, waaronder 
de bezuiniging op de personeelskosten, zijn in 2013 al zichtbaar. Ten opzichte van het 1

e
 halfjaar van 

2012 is in het 1
e
 halfjaar van 2013 door Willemsoord BV al ruim € 300.000 op de kosten bespaard.   

 
4.4 Globale beschouwing investeringen 
Voor 2013 zijn de volgende investeringen voorzien: 
 

Investeringen Bedrag 
Renovatie Boerenverdrietsluis € 15.000 (€ 3.900.000 subsidie) 
Investering gebouw 52BCD € 59.000 
Investering gebouw 28+29 (toekomstige 
huurders) 

€ 20.000 

Investering gebouw 51 (isolatiemaatregelen) € p.m. (nader uit te werken, wordt nog 
onderzocht) 

 
 
5 Risicoparagraaf 
De risico’s die in de komende periode mogelijk kunnen ontstaan zijn risico’s die voortvloeien uit de 
onderwerpen die in deze rapportage zijn opgenomen. Per risico is de maatregel genoemd die door 
Willemsoord wordt ingezet om het risico te beheersen. 
 

Risico’s Maatregelen 

De door de crisis leegstaande panden en de 
daarmee gepaard gaande huurderving 
 

Actief benaderen landelijke bedrijfsmakelaars 
Deelname in netwerken 

Risico op (droge) saneringskosten bij verkoop van 
niet-monumentale gebouwen 

In overleg met koper kosten ondervangen en zien 
te voorkomen door aanpassing functie van 
gebouwen 

Risico op het niet verkopen van gebouw 41 Wanneer de verkoop van gebouw 41 niet in 2013 
gerealiseerd zal worden, zal het netto-resultaat 
met € 335.000,- omlaag gaan (ofwel op  
€ -767.907 uitkomen). 

Risico op het niet ontvangen van BRIM-gelden, 
waardoor de exploitatiekosten met € 120.000 
nadeliger zullen uitvallen 
 

Kosten van planmatig onderhoud stijgen dan met  
€ 120.000 

Risico is de stijgende kosten van energie, die In overleg treden met energieleveranciers voor 
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zwaar weegt op exploitatie huurders mogelijke oplossingen hiervoor, zoals 
bijvoorbeeld isolerende maatregelen. 

Provinciale subsidie Boerenverdrietsluis en 
omgevingsvergunning blijft uit 

In contact treden met partijen en zorgdragen dat 
de vergunning op tijd aangevraagd wordt door 
Willemoord BV en adequaat behandeld door 
gemeente Den Helder. 

 

Bovenstaande risico’s zijn een mix van kwalitatieve en kwantitatieve risico’s. Indien risico’s zich 
voordoen worden deze verwerkt in de verschillende documenten die onderdeel zijn van de planning- 

en controlcyclus van de gemeente Den Helder. De financiële gevolgen voor de gemeente als 

aandeelhouder zijn ingeschat op € 1 miljoen in de periode 2014-2017. Dit bedrag wordt opgenomen in 

de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing van de programmabegroting 2014 van de 

gemeente Den Helder. 

Het uit deze halfjaarrapportage voortkomende verlies is verwerkt in de tussenrapportage 2013 van de 

gemeente Den Helder. 
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Bijlage:organogram 
 
Om genoemde taken en werkzaamheden uit te kunnen voeren is de organisatie van Willemsoord BV 
als volgt opgebouwd: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raad van 

Commissarissen 
(RvC) 

Algemene Vergadering 

van Aandeelhouders 

(AvA) 

 
Directeur/bestuurder 

1 fte (40 uur) 

 
Controller/PR 

0,8 fte (33 uur) 

 
Secretariaat 

0,75 fte (30 uur) 

Bouwkundig 
beheerder 

1 fte (40 uur) 

 
Havenmeester 

1 fte (40 uur) 

Onderhoudsmensen 
terrein 

1,8 fte (72 uur) 

Assistent-
havenmeester 

(inhuur in het seizoen) 


	2. Kaders …………………………………………………………………………………………. 3
	3. Willemsoord …………………………………………………………………………………… 3
	4.2 Globale beschouwing opbrengsten ………………………………………………………… 6
	4.3 Globale beschouwing kosten ……………………………………………………………….. 6
	4.4 Globale beschouwing investeringen ………………………………………………………... 6
	5 Risicoparagraaf ……………………………………………………………………………….. 6
	1.1 Doelstelling Willemsoord
	2. Kaders
	3. Willemsoord
	 Afslanken organisatie: In 2012 is Willemsoord begonnen met het verkleinen van de organisatie van Willemsoord BV, om zo de personeelskosten terug te dringen. In het 1e kwartaal van 2013 is dit verder uitgevoerd, waardoor de huidige organisatie is ver...
	 Verbetering exploitatie: Het exploitatieresultaat van het 1e halfjaar 2013, alsmede de prognose voor 2013 laat een verbetering van het resultaat zien. In het 1e halfjaar van 2013 is hard gewerkt om de kosten zo laag mogelijk te houden. Zo heeft Will...
	 Gemeentelijke bijdrage (raadsinformatiebrief RI13.0056, 2 april 2013) : Door de bijdrage van € 5.558.000 is een deel van de lening van de BNG en Rabobank afgelost, wat resulteert in lagere rentelasten.
	Eenmaal per jaar, bij de herziening van de exploitatie, wordt een kwantitatieve risico analyse gemaakt op basis van de geïnventariseerde kwalitatieve risico’s. Deze analyse wordt  u in april 2014  in een besloten raadsbrede commissie gepresenteerd. De...
	Het doel van de halfjaarrapportage ten aanzien van de financiën is om u inzicht te geven in de actuele financiële ontwikkelingen in relatie tot de goedgekeurde exploitatie per 1 januari 2013.  In de onderstaande paragraaf worden de afwijkingen ten opz...
	4.2 Globale beschouwing opbrengsten
	4.3 Globale beschouwing kosten
	4.4 Globale beschouwing investeringen
	5 Risicoparagraaf


