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Halfjaarrapportage Zeestad 1 januari 2014 tot 1 juli 2014 

 

Samenvatting  
Voor u ligt de halfjaarrapportage Zeestad over het eerste halfjaar van 2014. De halfjaarrapportage 
geeft een terugblik op de werkzaamheden van Zeestad in het afgelopen half jaar. Er zijn in eerste 
instantie drie deelgebieden aangewezen met specifieke projecten waar Zeestad haar inzet voor levert 
en haar middelen voor aanwendt: Nieuw Den Helder, Stadshart en de Stelling. Zeestad heeft haar 
werkzaamheden in Nieuw Den Helder inmiddels afgerond en overgedragen aan de gemeente Den 
Helder. 
 
De exploitatie voor Zeestad is opgebouwd uit vier deelexploitaties. Daarbij is een onderscheid te 
maken in de exploitatie voor het Projectbureau als functioneel deelplan en in drie geografisch 
gebonden complexen. De geografisch gebonden complexen zijn: het Stadshart, Nieuw Den Helder 
Centrum en De Stelling. De exploitatie is per 1 januari 2014 herzien. De exploitatie is sluitend en kent 
een klein positief saldo van €64.635,- netto contant.  
 
Opbrengsten 
In de eerste helft van het jaar zijn €57.797,- minder opbrengsten gerealiseerd dan voorzien. Dit gehele 
bedrag is toe te schrijven aan het project De Stelling. Voor de Stelling worden bij het Waddenfonds 
declaraties ingediend op basis van de gerealiseerde kosten. Doordat de kosten in de tijd naar achter 
schuiven, wordt er later gedeclareerd en lopen de opbrengsten achter op de prognose. Alle andere 
opbrengsten zijn gerealiseerd conform de prognose, hierin is geen verschil opgetreden. 
 
Kosten  
Ten aanzien van de kosten zijn er in het eerste helft van het jaar €1.692.681,- minder kosten gemaakt 
dan voorzien. Een aantal projecten die dit verschil verklaren betreffen de bibliotheek, de schouwburg 
en de Stelling. De bijdrage ten behoeve van de bibliotheek was voorzien in de tweede helft van het 
jaar. De uitbetaling van de bijdrage is gekoppeld aan de eerste paal. De bouw verloopt voorspoedig, 
waardoor deze bijdrage al voor 1 juli heeft plaatsgevonden, en niet na 1 juli zoals in de exploitatie was 
voorzien. Een latere facturering van de schouwburg zorgt voor minder kosten in de eerste helft van 
2014 dan voorzien. Dit is slechts een verschuiving in tijd. Voor De Stelling zijn minder kosten gemaakt 
dan waar de exploitatie rekening mee houdt in de eerste helft van dit jaar. Binnen de projecten die 
worden uitgevoerd met subsidie van het Waddenfonds wordt dit bedrag niet aan minder kosten 
voorzien, maar als een verschuiving in de tijd. Zowel Fort Westoever als Fort Kijkduin hebben een 
latere aanbesteding dan voorzien, waardoor de kosten later gerealiseerd worden dan voorzien. 
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1. Inleiding 
Voor u ligt de halfjaarrapportage Zeestad over het eerste halfjaar van 2014. De halfjaarrapportage 
geeft een terugblik op de werkzaamheden van Zeestad in het afgelopen half jaar. 
 
Doelstelling  
Stedelijke vernieuwing is een ontwikkelingsproces. Als doel is geformuleerd om Den Helder te 
profileren als aantrekkelijke stad en levendige vestigingsǦ en verblijfsplaats waarvoor zij de 
ontwikkeling van locaties met een bovenlokale potentie nodig heeft. De Stedelijke Vernieuwing heeft 
als algemene doelstellingen: 

- Het versterken van de centrumfunctie van Den Helder 

- Het versterken van de winkelǦ en horecastructuur 
- Het creëren van regionaal concurrerende stedelijke woonmilieus en 
- Daarmee – in een zekere spanningsverhouding met de haven economische belangen – per 

saldo een positieve bijdrage leveren aan de versterking van het hele economische 
vestigingsklimaat van de stad 

 
Belangrijke middelen zijn: 

- Het realiseren van hoogwaardige openbare ruimtes 
- De cultuurhistorische waarde van Willemsoord benutten voor het versterken van de identiteit 

van Den Helder 
- Benutten van kansrijke locaties voor onderscheidende woonmilieus 
- Zorgvuldige positionering van publieke functies 
- Positieve beeldvorming van Den Helder en 
- Op de markt afgestemde haalbare concepten 

 
Het gaat niet alleen om fysieke situaties, nieuwe gebouwen of verbeterde buitenruimtes, het gaat ook 
om de samenhang met de sociale situatie. De vertaling van de trots van de mensen op hun buurt naar 
concrete oplossingen in die omgeving. Een enorme uitdaging. 
 
Er zijn in eerste instantie drie deelgebieden aangewezen met specifieke projecten waar Zeestad haar 
inzet voor levert en haar middelen voor aanwendt: Nieuw Den Helder, Stadshart en de Stelling. 
Zeestad heeft haar werkzaamheden in Nieuw Den Helder inmiddels afgerond en overgedragen aan 
de gemeente Den Helder. 
 

2. Kaders 
Zeestad is gehouden aan de kaders die haar zijn meegegeven door de aandeelhouders en de 
vastgestelde gemeentelijke visies. 
 
Gemeentelijke visies 

- Structuurvisie De Stelling op herhaling (2003) 
- Structuurplan Stadshart Den Helder 2020 (2005) 
- Strategische Visie Den Helder 2020 (2007) 
- Uitwerkingsplan Stadshart Den Helder (2008) 
- Visiedocument Willemsoord (2011) 
- Bestemmingsplan Stadshart Centrum (2010) 
- Bestemmingsplan en stedenbouwkundig plan Willemsoord (2012) 

 
AVA besluiten 

- Exploitatie (2014) 
- Jaarverslag Zeestad (2013) 
- Samen Bouwen aan Den Helder, Ondernemingsplan Zeestad CV/BV (2007) 
- Uitvoeringsstrategie, Eerste fase Uitwerkingsplan Stadshart (2009) 
- Treasurystatuut (2011) 
- Werkplan Zeestad 2014 (2014) 

 
Aan de doelstelling om de stedelijke vernieuwing van Den Helder mede door private partijen te laten 
uitvoeren is invulling gegeven door de samenwerkingsafspraken die zijn gemaakt met Maritieme Stad. 

Maritieme Stad is een gezamenlijk initiatief van ProperǦStok Groep, Synchroon en Woningstichting  
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Den Helder. Inmiddels heeft Synchroon zich teruggetrokken uit de stedelijke vernieuwing in Den 
Helder. Met Maritieme Stad zijn op 28 mei 2008 in de Raamovereenkomst Stadshart samenwerkings-
afspraken gemaakt over de uitvoering van de zogenaamde prioritaire projecten: 

- Stadshart (Molenplein, Kop Beatrixstraat, Californiestraat) 
- Nieuw Den Helder Centrum (Centrumplan / reconstructie Marsdiepstraat, MFC) 

 
In de afgelopen jaren zijn daar een aantal samenwerkingsafspraken aan toegevoegd,o.a.: 

- In 2013 zijn er aanvullende afspraken gemaakt met Woningstichting Den Helder in een 
overeenkomst over de realisatie van halter Sluisdijk en een realisatieovereenkomst voor de 
bibliotheek in het gebouw school 7 

- In maart 2013 is een overeenkomst met Woningstichting Den Helder afgesloten over de 
realisatie van halter Bellevue 

 
3. Stedelijke vernieuwing Stadshart en de Stelling  

In dit hoofdstuk wordt de stand van zaken van alle projecten van Zeestad toegelicht. 
 
Koningsdriehoek: CPO Stadspark Den Helder 
In de afgelopen maanden zijn de voorwaarden voor de uitgifte van de kavels bepaald, op basis van de 
randvoorwaarden die het bestemmingsplan met het beeldkwaliteitsplan stelt. Bovendien zijn de 
benodigde contracten opgesteld en is een informatieavond georganiseerd. De bijeenkomst heeft op 
25 juni plaatsgevonden, waarbij er negen geïnteresseerde huishoudens aanwezig waren. Komende 
maanden zal duidelijk worden of deze geïnteresseerden een collectief willen vormen om de locatie 
aan het Stadspark tot ontwikkeling te brengen met herenhuizen. Als er een collectief is gevormd, kan 
een planning worden opgesteld voor de afname van de kavel en de start van de 
bouwwerkzaamheden. 
 
Kop Halter Spoorstraat 
Dit project kent een ambitieuze planning, waarbij veel trajecten parallel lopen en WSDH en 
Zeestad nauw samenwerken. Zeestad is daarbij verantwoordelijk voor de verwervingen, het 
bestemmingsplan, het bouwrijp maken en de inrichting van het terrein met groen na voltooiing van het 
bouwplan. 
 

- Communicatie, waarbij de direct omwonenden, de betrokken ondernemers, de directe 
omgeving en andere belangstellenden worden geïnformeerd en participatie met de 
belanghebbenden plaatsvindt en het participeren met omwonenden en informeren van 
belangstellenden  

- Bestemmingsplan traject, dat nauw verband houdt met het ontwerp traject en verwervingen. 
Momenteel is het voorontwerp bestemmingsplan in voorbereiding 

- Verwervingen, die benodigd zijn om de halter Bellevue te kunnen realiseren. In april van dit 
jaar heeft een gezamenlijke informatiebijeenkomst plaatsgevonden, waarna de 
verwervingsgesprekken zijn gestart 

- Voor het ontwerpǦtraject heeft Woningstichting het bureau Attika geselecteerd. Attika heeft 
haar eerste schetsen reeds gepresenteerd aan een brede groep geïnteresseerden. Op basis 
hiervan wordt het ontwerp uitgewerkt in een schetsontwerp en vervolgens in een voorlopig 
ontwerp en een definitief ontwerp  

 
Stationsgebied 
In maart heeft de Gemeenteraad een motie aangenomen over het bestemmingsplan ten behoeve van 
de verplaatsing van het stadhuis naar de stationslocatie. Deze motie gaat er onder andere van uit dat 
er geen nieuw stadhuis op de stationslocatie komt en dat er een nieuw bestemmingsplan ter 
vaststelling aan de raad aangeboden wordt. De werkzaamheden door Zeestad ten behoeve van het 
stationsgebied zijn hierop gestaakt. Met de installatie van het nieuwe college, hoopt Zeestad 
duidelijkheid te krijgen over de toekomst van dit gebied en de mogelijkheden voor de herinrichting van 
de stationslocatie. Voor de locatie Wienerhof zijn stedenbouwkundige randvoorwaarden in concept 
gereed gemaakt en aan de gemeente aangebonden, zodat deze na de zomer afgerond kunnen 
worden.  
 
Stadshart Woonbuurt Openbare Ruimte 
In de afgelopen maanden is het schoolplein van de Thorbeckeschool getransformeerd naar een  
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prettige speeloase in de binnenstad van Den Helder. In overleg met de school is een ontwerp 
opgesteld, met als uitgangspunt een groene haag rondom, sporten (panna en basketbal) en ‘natuurlijk’ 
spelen. De uitvoering heeft meer tijd in beslag genomen, doordat de grond is gesaneerd en Zeestad 
het gehele schoolplein opnieuw heeft laten straten.  
Het bouwterrein waar WSDH gebruik van maakt voor de realisatie van het project Melkfabriek kan nog 
niet worden ingericht, vanwege een vertraagde start bouw van dit project.  
De herinrichting van de Molenstraat zal starten nadat de bouwwerkzaamheden die via de Molenstraat 
worden ontsloten, zijn afgerond. 
 
Spoorstraat Oost 
De bouw van de 7 eengezinswoningen van WSDH aan de Spoorstraat – met als projectnaam 
Rozenhout – is voorspoedig verlopen. De woningen zijn inmiddels opgeleverd. Nadat de gemeente de 
riolering in dit deel van de Spoorstraat heeft vernieuwd, zal Zeestad de straat, inclusief de Palmstraat, 
woonrijp maken. De verwachting is dat Zeestad hiermee na de zomer kan starten. Zeestad zal in 
overleg met omwonenden een inrichtingsplan voor het Jutterspleintje opstellen. In het tweede kwartaal 
van 2015 kan het Jutterspleintje dan gereed zijn. 
 
Willemsoord  
Eind januari heeft de Raad van State uitspraak gedaan inzake de twee beroepen die waren 
aangetekend tegen het bestemmingsplan Willemsoord. Eén beroep is geheel ongegrond verklaard en 
één beroep van de Havenbedrijven gedeeltelijk gegrond. Hiermee is een omissie in twee planregels 
gerepareerd en is het bestemmingsplan onherroepelijk. 
 
Voor de uitvoering van de studie naar de mogelijkheden van de inrichting van de openbare ruimte, 
met de mogelijkheden van routering op het terrein, zijn nog onvoldoende middelen gevonden. Het 

schuine pad in de verbinding met KIM, Marinemuseum en TesoǦhaven kan daarom nog niet op korte 
termijn gerealiseerd worden. Willemsoord BV, gemeente Den Helder en Zeestad blijven de 
mogelijkheden voor uitvoering van deze maatregelen verkennen. 
 
Schouwburg 
De verhuizing van de schouwburg naar Willemsoord is de katalysator en pijler van de stedelijke 
vernieuwing Stadshart/Willemsoord. De nieuwe schouwburg wordt een belangrijke drager van het 
culturele programma van Willemsoord Zuid en levert een bijdrage aan het herstel van de maritieme 
identiteit van de stad en de realisering van het zgn. Assorgiaplein. Daarnaast biedt de verhuizing van 
de schouwburg ruimte voor nieuwe ontwikkelingen in het stadscentrum, zoals de bouw van de 
‘winkelhalter’, het doortrekken van het stadspark. 
 
Hoofduitgangspunt in het ontwerp is zoveel mogelijk het unieke karakter van het bestaande intact 
houden en zelfs te benadrukken. Vervolgens wordt met minimale ingrepen en toevoegingen een goed 
functionerend theater gerealiseerd. Zo wordt in de theaterzaal de beleving van de originele constructie 
een meerwaarde voor elke theatervoorstelling door het origineel te behouden en zo min mogelijk aan 
te passen. Ten behoeve van het ophangen van decorstukken, verlichting en andere techniek is een 
toneeltoren nodig. Een toneeltoren is minimaal twee keer zo hoog als de maximale opening van de 
toneelopening zodat verlichting en decorstukken niet meer in het zicht hangen. Om balans tussen oud 
en nieuw te bewerkstelligen hebben is het bouwvolume gereduceerd en passende terughoudende 
materialisatie toegepast. 
 
Het realiseren van de schouwburg op Willemsoord is een gemeenschappelijke inspanning van De 
Kampanje, Willemsoord BV en Zeestad CV/BV. Zeestad treedt hierbij op als ontwikkelaar. Bouwbedrijf 
M.J. de Nijs en Zonen BV uit Warmenhuizen is gestart met de (ver)bouwwerkzaamheden voor de 
nieuwe schouwburg. De schouwburg zal eind april 2015 bouwkundig worden opgeleverd, waarna nog 
de inhuizing en het inspelen plaatsvindt. De feestelijke opening is in september 2015, de start van het 
nieuwe seizoen. 
 
Bibliotheek  

Woningstichting Den Helder is de ontwikkelaar van de nieuwe bibliotheek in het pand School 7 en 
treedt op als opdrachtgever voor de architect. KopGroep Bibliotheken zal het pand van 
Woningstichting huren.  
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De inbreng van Zeestad bestaat uit het opstellen van de stedenbouwkundige randvoorwaarden en 
beeldkwaliteitsplan en een forse bijdrage in de onrendabele top van de te ontwikkelen nieuwe 
bibliotheek en het woonrijp maken van de nieuwe locatie. 
 
Molenplein 
Na afronding van fase 1 resteert de uitwerking en realisatie van fase 2 en 3. Zeestad voert voor het 
Molenplein een gezamenlijke grondexploitatie met ProperǦStok. De verkenning voor de ontwikkeling 
van een volgende fase zijn volop gaande. Daarbij wordt zowel naar fase 2 als fase 3 gekeken. De 
schetsen voor de ontwikkeling van een programma met zorg en wonen richten zich nu op de locatie 
van de derde fase. In de planning is daarom opgenomen dat de realisatie fase 3 in januari 2015 kan 

starten. Zeestad en ProperǦStok hebben daarom opdracht gegeven voor het verleggen van de 
benodigde kabels en leidingen en het bouwrijp maken van het terrein. 
 
Kop Beatrixstraat 

De Kop Beatrixstraat bestaat uit een aantal deelprojecten die in samenwerking met Woningstichting 
Den Helder worden ontwikkeld.  
 
Blok A, ook wel halter 1 genoemd, is een ontwikkeling met winkels op begane grond met 
appartementen erboven. De ontwikkeling van deze locatie maakt onderdeel uit van de afspraken van 
Zeestad met Woningstichting Den Helder in het Stadshart en beide partijen hebben hierover een 
overeenkomst afgesloten. De panden die in bezit van de gemeente Den Helder zijn worden aan 
Zeestad overgedragen. Zeestad bereidt momenteel de sloop en sanering van de locatie voor zodat in 
januari 2015 gestart kan worden met de sloopwerkzaamheden. Met de selectie van een architect 
afgelopen januari door Woningstichting Den Helder is het ontwerptraject voor deze halter gestart. De 
start bouw is in mei 2015 voorzien. 
 
De locatie blok C (Kop Zuidstraat) betreft het project Keizersbrug van Woningstichting Den Helder. In 
juni zijn reeds de eerste appartementen van de in totaal 11 appartementen opgeleverd en is de directe 
omgeving door Zeestad opnieuw ingericht. 
 
Blok D is het Breewaterplein. Bebouwing op dit plein is door de gemeenteraad op de lange baan 
geschoven, vanwege de noodzaak om in dit stadium van stadsvernieuwing voldoende 
parkeerplaatsen op het Breewaterplein te handhaven. Behalve aanheling van het straatwerk na de 
diverse bouwwerkzaamheden rondom het plan, wordt bekeken of Zeestad kan zorgdragen om het 
plein te omzomen met heggen en het parkeerplein van een duidelijke ingang te voorzien.  
 
Blok E is het terrein dat lange tijd in gebruik was als tijdelijk parkeerterrein, op de kop van de 
Molenstraat. Op deze plek is Woningstichting Den Helder gestart met de realisatie van het project 
‘Kop Beatrixstraat’, met een ontwerp van Heren 5 Architecten. In het plan komen 3 koop-
appartementen, 24 zorgwoningen voor Vrijwaard en ca. 300 m² winkelruimte. De bouw verloopt 
voorspoedig en oplevering is in het najaar voorzien. 
 
Herinrichting Beatrixstraat 
Als onderdeel van de zogenaamde ‘fase 1 plus’ is de herinrichting van de openbare ruimte van de 
Beatrixstraat aan de projectenportefeuille van Zeestad toegevoegd. De herinrichting wordt uitgevoerd 
van de stationslocatie tot aan de kop van de Zuidstraat. Het stationsgebied en de herinrichting van de 
Beatrixstraat zijn dan ook nauw verweven, het overlapt elkaar. De herinrichting wordt gefaseerd 
uitgevoerd. In de afgelopen maanden is het eerste deel van de Beatrixstraat getransformeerd. Het 
werk is uitgevoerd binnen budget en binnen de afgegeven planning. De werkzaamheden worden 
gefaseerd uitgevoerd, waarbij een volgende fase vanaf het derde kwartaal van 2014 kan worden 
opgestart. 
 
Sociaal cultureel programma 
Zeestad heeft 8 projecten benoemd waar de middelen vanuit het sociaal cultureel programma de 
komende jaren op ingezet kunnen worden In overleg met de gemeente zullen voorstellen worden 
ontwikkeld voor de herbestemming van de middelen. De verwachting is dat dit in het najaar zal 
plaatsvinden. 
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De Stelling 
Stelling Den Helder is een belangrijke pijler van Den Helder en voor Zeestad. Stelling Den Helder 
bepaalt voor een belangrijk deel de identiteit van Den Helder als vestingstad.  Doel bij de ontwikkeling 
van de Stelling is dan ook de forten en liniedijk weer zichtbaar te maken in het landschap en daarmee 
een deel van het cultureel erfgoed van de stad laten herleven. Voor de forten en verschillende 
bouwwerken van de Stelling, moet een passende bestemming worden gevonden om ze te behouden 
voor de toekomst. Voor de ontwikkeling van de Stelling is Zeestad aangewezen als trekker. Samen 
met de gemeente Den Helder en Stichting Stelling Den Helder wordt gewerkt aan het herstel en de 
herkenbaarheid van de liniedijk en de forten.  
 
Waddenfonds: Poort naar de Wadden 
Eind 2010 is subsidie vanuit het Waddenfonds toegekend voor het project ‘Stelling Den Helder, Poort 
naar de Wadden’. Hiermee is € 2,9 mln beschikbaar gekomen voor de Stelling. In combinatie met een 

aantal andere subsidies en bijdragen, waaronder cofinanciering van Provincie NoordǦHolland, is voor 
dit project € 3,9 mln beschikbaar. Begin 2013 is opnieuw een aanvraag bij het Waddenfonds 
ingediend, onder de titel ‘Willemsoord, de Poort naar de Wadden’ Voor deze aanvraag was Zeestad 
de coördinator en penvoerder namens 8 partijen en (deel)projecten. Doel van de gezamenlijke 
aanvraag was het versterken van Willemsoord als Poort naar de Wadden. Twee projecten uit de 
integrale aanvraag zijn gehonoreerd; uitbouw en ontwikkeling van de Museumhaven en de 
heringebruikname van de keersluis Boerenverdriet. Deze projecten vallen buiten de exploitatie van 
Zeestad. Beide projecten worden gecoördineerd vanuit het Projectbureau dat door Zeestad wordt 
verzorgd. Hiervoor is eveneens subsidie beschikbaar gesteld. 
Bij de in 2010 de toegekende subsidie vanuit het Waddenfonds, ligt de nadruk op behoud en herstel 
van de Stellingzone met haar eigen identiteit en bescheiden aandacht voor ontsluiting. De toegekende 

middelen worden in de periode 2011Ǧ2015 ingezet voor de volgende deelprojecten: Fort Westoever, 
Fort Kijkduin, Fort Harssens en fysieke en interactieve ontsluiting (o.a. aan- en afmeerplaatsen, kleine 
pontverbinding, overhaalplaats, bewegwijzering). 
 

4. Financiën  

Per 1Ǧ1Ǧ2014 is de exploitatie herzien. In de algemene vergadering van aandeelhouders van oktober 
wordt de financiële voortgangsrapportage voorgelegd. Vooruitlopend hierop wordt in dit hoofdstuk een 
eerste beeld gegeven van de financiële stand van zaken, terugkijkend op het afgelopen halve jaar. 
Zowel de kosten als de opbrengsten zijn lager uitgevallen dan vooraf voorzien. Deze verschillen 
worden in de tabellen inzichtelijk gemaakt gevolgd door een korte toelichting op de belangrijkste 
verschillen. De exploitatie voor Zeestad is opgebouwd uit vier deelexploitaties. Daarbij is een 
onderscheid te maken in de exploitatie voor het Projectbureau als functioneel deelplan en in drie 
geografisch gebonden complexen. De geografisch gebonden complexen zijn: het Stadshart, Nieuw 
Den Helder Centrum en De Stelling. De exploitatie is per 1 januari 2014 herzien. De exploitatie is 
sluitend en kent een klein positief saldo van €64.635,- netto contant.  
 
Saldo 

Het saldo wordt opgebouwd uit opbrengsten en kosten. De tabel laat zien dat er zowel minder 
opbrengsten als minder kosten zijn gemaakt.  
 
Ontwikkeling saldo afgelopen halfjaar 
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Opbrengsten 
In de eerste helft van het jaar zijn €57.797,- minder opbrengsten gerealiseerd dan voorzien. Dit gehele 
bedrag is toe te schrijven aan het project De Stelling. Voor de Stelling worden bij het Waddenfonds 
declaraties ingediend op basis van de gerealiseerde kosten. Doordat de kosten in de tijd naar achter 
schuiven, wordt er later gedeclareerd en lopen de opbrengsten achter op de prognose. Alle andere 
opbrengsten zijn gerealiseerd conform de prognose, hierin is geen verschil opgetreden. 
 
Kosten  
Ten aanzien van de kosten zijn er in het eerste helft van het jaar €1.692.681,- minder kosten gemaakt 
dan voorzien. Een aantal projecten die dit verschil verklaren betreffen de bibliotheek, de schouwburg 
en de Stelling. De bijdrage ten behoeve van de bibliotheek was voorzien in de tweede helft van het 
jaar. De uitbetaling van de bijdrage is gekoppeld aan de eerste paal. De bouw verloopt voorspoedig, 
waardoor deze bijdrage al voor 1 juli heeft plaatsgevonden, en niet na 1 juli zoals in de exploitatie was 
voorzien. Een latere facturering van de schouwburg zorgt voor minder kosten in de eerste helft van 
2014 dan voorzien. Dit is slechts een verschuiving in tijd. Voor De Stelling zijn minder kosten gemaakt 
dan waar de exploitatie rekening mee houdt in de eerste helft van dit jaar. Binnen de projecten die 
worden uitgevoerd met subsidie van het Waddenfonds wordt dit bedrag niet aan minder kosten 
voorzien, maar als een verschuiving in de tijd. Zowel Fort Westoever als Fort Kijkduin hebben een 
latere aanbesteding dan voorzien, waardoor de kosten later gerealiseerd worden dan voorzien. 
 

5. Risicoparagraaf 
Eenmaal per jaar, bij de herziening van de exploitatie, wordt een kwantitatieve risico analyse gemaakt. 
Deze is gevoegd bij de herziene exploitatie per 1 januari 2014. De kwalitatieve risico analyse wordt 
ieder half jaar in deze rapportage herzien.  
 
Juridische risico’s  
Om een gebied te veranderen, is vaak een aanpassing van het bestemmingsplan nodig. Het is dan 
zaak dat bekend is wat er gaat komen en wat er dus in het bestemmingsplan opgenomen moet 
worden. Dit is niet altijd tijdig bekend. Zo wacht het bestemmingsplan voor het stationsgebied op 
gemeentelijke duidelijkheid. Voor de halter Bellevue (Kop halter Spoorstraat) is er onderlinge 
afhankelijkheid met Woningstichting, waarbij bijvoorbeeld het traject van bestemmingsplan, 
verwervingen en planvorming nauw met elkaar samenhangen. Als de planvorming vertraagt, kan het 
bestemmingsplan niet verder. Als het bestemmingsplan vertraagt, vertraagt ook de mogelijke start 
bouw. Met het vermijden van afhankelijkheden van projecten kan dit risico worden verkleind. Dat is 
echter niet altijd mogelijk. Een goede samenwerking is dan de enige mogelijkheid om vertraging te 
beperken. 
 
Ruimtelijke risico’s  
Het winkelhart van Den Helder bestrijkt een groot oppervlakte. Mede onder invloed van de crisis is er 
momenteel behoorlijk wat leegstand in de binnenstad. Dit zorgt ervoor dat de detailhandelsstructuur 
verzwakt is en de behoefte aan een compact winkelhart onverminderd groot is. De ontwikkeling van 
het zogenaamde haltermodel (Halter Sluisdijk en Halter Bellevue) in de binnenstad draagt bij aan een 
compact en levendig stadsdeel. Enerzijds vraagt dat om versterking van het winkelaanbod op een 
aantal locaties. Anderzijds vraagt het om het verplaatsen van winkelmeters naar het hart van de 
winkelstructuur en dus verkleuring van winkelruimte naar andere functies. Projecten als Spoorstraat 
Oost dragen daaraan bij. De mogelijkheid en bereidheid van winkeliers om ook in het winkelhart te 
investeren, bepaalt het tempo waarin het haltermodel succesvol ontwikkeld kan worden. Het 
enthousiasme van ondernemers in de Keizerstraat om te investeren in hun gevel en daarvoor een 
bijdrage uit het fonds van WSDH en Zeestad te verkrijgen, laat zien dat ondernemers bereid zijn te 
investeren in het eigen pand. De verkleuring van een winkelstraat vraagt echter een omzetting in 
functie en is daarmee lastiger te bereiken doel die door Zeestad niet direct te beïnvloeden is. Met de 
herinrichting van de openbare ruimte kan Zeestad daar een beperkte rol in vervullen, zoals met de 
herinrichting van een deel van de Spoorstraat. 
 
Na een aantal jaar van plannen maken en voorbereiden, is nu de tijd aangebroken waarin veel 
bouwactiviteiten in de binnenstad van start zijn gegaan. De drukte aan de kop van de Beatrixstraat is 
daar een goed voorbeeld van. Dat betekent dat straten (tijdelijk) zijn opgebroken en dat er 
bouwplaatsen in de binnenstad zijn afgeschermd. Deze kunnen het woongenot tijdelijk aantasten en 
ondernemers, bewoners en bezoekers van de binnenstad hinderen.  
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De bereikbaarheid van de binnenstad is immers tijdelijk niet zoals gewend. Dit is inherent aan 
ontwikkelingen in een binnenstad, maar het vraagt voldoende aandacht om hinder tot een minimum te 
beperken. Veel hinder kan voorkomen worden door de planningen van de diverse activiteiten 
zorgvuldig op te stellen en af te stemmen tussen de diverse partijen die in de binnenstad aan het werk 
zijn. Ook een goede communicatie over de werkzaamheden, de duur en eventuele alternatieve routes 
zal de overlast beperken. Hierin werkt Zeestad samen met partners Woningstichting Den Helder en de 
gemeente.  
 
Politiek en maatschappelijke risico’s  
Het college en de raad wisselen iedere vier jaar van samenstelling. Ook afgelopen maart hebben de 
verkiezingen plaatsgevonden en is de samenstelling van het College volledig gewijzigd en ook de 
gemeenteraad kent vele nieuwe gezichten. De nieuwe volksvertegenwoordiging in Den Helder heeft 
tijd nodig om ingevoerd te raken op de verschillende dossiers. Uitgangspunt is dat projecten 
voortgang vinden, maar het is geen uitzondering dat reeds genomen besluiten worden heroverwogen. 
De periode van relatieve stilte in besluitvormingen rondom de verkiezingen en het mogelijk 
heroverwegen van reeds genomen besluiten beïnvloeden de planning van diverse projecten. De 
ontwikkelingen rondom het stationsgebied is hierin een belangrijk voorbeeld. Niet alleen betekent een 
vertraging in de planning dat er hogere kosten met de ontwikkeling zijn gemoeid, door de samenhang 
van de projecten in het stadshart heeft vertraging in het ene project ook directe gevolgen voor andere 
projecten. Zo is de besluitvorming over het stadhuis bepalend voor de inrichting van het 
stationsgebied. 
 
Voor Zeestad is het daarom van belang om in de voorbereiding van de besluitvorming een goede 
toelichting te geven op de gevolgen van het besluit, op basis van verschillende scenario’s. En door in 
zijn algemeenheid de projecten altijd in samenhang tot elkaar te bespreken, kan de betrokkenheid bij 
de projecten vergroot worden en staan de projecten minder op zichzelf in de bespreking. 
 
Financiële risico’s 

Van niet alle projecten van Zeestad zijn de panden in bezit bij Zeestad. Deze moeten verworven 
worden. Soms zijn daar al afspraken over gemaakt, bijvoorbeeld als de gemeente eigenaar van de 
panden is. Soms zijn de panden van derden en moeten nog afspraken over verwerving gemaakt 
worden. Dat is specialistisch werk en de portefeuille te verwerven panden is omvangrijk. Door een 
professionele verwerver in te zetten, kan het risico van vertraging en overschrijding van het budget 
beperkt worden. Zij hebben ervaring met verwervingen en hebben goed oog voor de belangen van 
zowel de pandeigenaar als de opdrachtgever. Voor de Kop Halter Spoorstraat wordt dan ook een 
professionele verwerver ingezet. 
 
Ook Den Helder kan zich niet aan de crisis onttrekken. De stedelijke vernieuwingsopgave in Den 
Helder gaat niet uit van grootschalige toevoeging van woningen, bedrijfsruimte of winkelmeters, maar 
de markt blijft zwak en de afzet van nieuwbouwprojecten verloopt trager. Hierdoor staat ook de 
planning van Zeestad onder druk. Ten opzichte van de oorspronkelijke planning zijn een aantal 
projecten met vertraging opgeleverd en zullen een aantal projecten later in uitvoering genomen 
worden. Ontwikkelende partijen nemen projecten pas in uitvoering als de afzet grotendeels zeker is. 
De ontwikkeling van het Molenplein is hierin een voorbeeld. Deze ontwikkeling heeft stil gelegen tot 
het moment dat een aangepast programma aansloot bij de vraag in de markt en de afzet van een 
groot deel van het project in zicht was. Inmiddels is Zeestad samen met ProperStok weer volop in 
overleg om voor de derde fase een passende invulling te tekenen. Het terrein zal ten behoeve van de 
nieuwe bebouwing dan ook bouwrijp worden gemaakt. 
 
De financiële haalbaarheid van projecten staat onder druk vanwege de crisis. Veel projecten kennen 
onrendabele toppen. Waar voorheen het toevoegen van programma, het verhogen van de 
opbrengstpotentie (door bijvoorbeeld toepassing van andere typologieën en/of ander segment) of de 
marktontwikkeling (bijvoorbeeld door een lager risicoprofiel of (bouw)kosten verlagende innovaties) de 
tegenvallers konden opvangen, zijn deze mogelijkheden tegenwoordig beperkt. Dit vraagt van de 
planeconomen een realistische en zorgvuldige opzet van de exploitatie, om niet voor verrassingen te 
komen te staan. Met het jaarlijks herzien van de exploitatie wordt hierop gewaarborgd. Met de 

herziening van de exploitatie per 1Ǧ1Ǧ2014 is dan ook opnieuw bekeken of de parameters aanpassing 
vragen, hetgeen niet nodig is gebleken. 
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