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HELDER ZICHT OP ZEESTAD
CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
De onderzoeksvraag
Voorafgaande aan dit onderzoek heeft de rekenkamercommissie de volgende
centrale vraag geformuleerd:
Kan de gemeenteraad zijn kaderstellende en controlerende taken voldoende en
adequaat uitvoeren met betrekking tot de organisatie Zeestad, en hoe geeft
de gemeenteraad invulling aan deze taken?
In het feitenrapport heeft de rekenkamercommissie haar bevindingen uiteengezet.
Op basis van die bevindingen komt de rekenkamercommissie tot de volgende
conclusies en aanbevelingen.
Hoofdconclusie
-

-

De keuze van de raad om de uitvoering van de stedelijke vernieuwing onder
te brengen in een CV/BV-constructie met de provincie was destijds, onder
de gegeven omstandigheden, volkomen gerechtvaardigd en heeft ook tot
successen geleid.
Een dergelijke constructie biedt de raad in beginsel voldoende
mogelijkheden om kaders te stellen en te controleren.
Van de kaderstellende mogelijkheden is door de raad ook meermalen
daadwerkelijk gebruik gemaakt door in de structuur eigen accenten aan te
brengen.
Toch heeft een deel van de raad het gevoel geen ‘grip’ te hebben op
Zeestad. Dit kan wellicht worden verklaard door de matige kwaliteit van de
informatievoorziening aan de raad.
De raad ontvangt veel informatie, maar de aard, status en samenhang van
die informatie is niet eenduidig. Daardoor wordt aan de raad feitelijk
onvoldoende de mogelijkheid geboden zijn controlerende taak adequaat uit
te voeren. Pogingen van de raad om de kwaliteit van de informatie te doen
verbeteren hebben nog onvoldoende tot resultaat geleid.

Deelconclusies
Deze hoofdconclusie is hieronder in een aantal deelconclusies uitgewerkt.
1. Het doel van de gekozen samenwerkingsvorm Zeestad CV/BV was om, na een
jarenlange impasse, werk te maken van de stedelijke vernieuwing van Den
Helder. In Den Helder werden in de voorgaande jaren plannen gemaakt en
vastgesteld, zonder dat daarbij een koppeling werd gemaakt met de
financiële consequenties. Sinds de oprichting van Zeestad is er veel in gang
gezet en zijn de eerste resultaten zichtbaar. De doelen die met de
oprichting van Zeestad werden beoogd zijn of worden momenteel
grotendeels ontwikkeld.
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2. Gelet op de grote opgave waar de gemeente Den Helder ten aanzien van de
stedelijke vernieuwing voor staat, heeft de gemeenteraad in 2007 besloten
de uitvoering van de stedelijke vernieuwing bestuurlijk op afstand te
plaatsen. Een belangrijke reden hiervoor was de noodzaak om niet alleen
plannen te maken, maar die ook tot uitvoering te brengen. In de
raadsworkshop, die deel uitmaakte van dit onderzoek, is deze noodzaak door
alle aanwezigen opnieuw onderschreven.
De kaderstelling door de raad is overwegend goed georganiseerd. De raad is
formeel in staat gesteld om te sturen op de inhoud van de projecten die
door Zeestad CV/BV worden uitgevoerd en op de organisatiestructuur van
het samenwerkingsverband zelf. De raad heeft die mogelijkheden ook benut
door op diverse momenten eigen accenten aan te brengen, bijvoorbeeld ten
aanzien van de vertegenwoordiging van de gemeente in de
aandeelhoudersvergadering (AvA) en ten aanzien van de wijze waarop de
raad de stukken van die vergadering ontvangt.
3. De controlerende mogelijkheden van de raad hebben in de praktijk
onvoldoende inhoud gekregen. Zowel de opzet als de inhoud van de
verstrekte informatie voldoet niet aan de daaraan te stellen eisen. Voor wat
betreft de opzet van de informatie (zowel in de Paragraaf verbonden
partijen als in het Register gemeentelijke deelnemingen) is niet aan de eisen
uit het BBV (Besluit begroting en verantwoording) en de Nota verbonden
partijen voldaan, en de aanlevering van de stukken verloopt niet eenduidig.
De inhoud van de gegevens schiet vooral tekort door het ontbreken van
consistente informatie over zowel ruimtelijke als financiële aspecten.
4. Het is in een aantal gevallen onduidelijk op welk moment de raad welk
besluit heeft genomen en óf er een besluit is genomen. In combinatie met
de wijze waarop gedurende dit onderzoek de informatievoorziening aan de
rekenkamercommissie is verlopen, brengt dit de rekenkamercommissie tot
de conclusie dat er in de ambtelijke organisatie van de gemeente geen
compleet overzicht bestaat van alle besluiten die gerelateerd aan Zeestad
zijn genomen. Het besluit om de uitvoering van de stedelijke vernieuwing op
afstand te plaatsen heeft ertoe geleid dat er vanuit de eigen organisatie
onvoldoende ambtelijke coördinatie op Zeestad plaatsvindt. Gelet op het
grote belang van Zeestad voor de Helderse samenleving acht de
rekenkamercommissie dit onverstandig.
Dit gebrek aan coördinatie heeft geleid tot een versnipperde
informatievoorziening aan de raad. De raad wordt daardoor onvoldoende
ondersteund in een adequate vervulling van zijn controlerende taak en
verliest het overzicht. Pogingen van de raad om de kwaliteit van de
informatie te verbeteren hebben onvoldoende effect gehad.
Het gevolg hiervan is dat de raad om méér informatie vraagt. Dit betekent in
de praktijk dat de raad zich niet meer met de hoofdlijnen maar met details
bezighoudt. Dit levert echter niet het gewenste inzicht op en is onnodig
belastend voor de organisatie.
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Aanbevelingen
Om te komen tot een verbetering van de informatievoorziening als randvoorwaarde
voor een adequate invulling van de kaderstellende en controlerende taken van de
gemeenteraad, stelt de rekenkamercommissie de volgende aanbevelingen voor.
1. Stel een helder referentiekader op met formele momenten en
controlemogelijkheden om als raad te kunnen sturen, en benut dit ook. De
raad kan zo bij projecten een eigen, onafhankelijke mening vormen over het
gewenste eindresultaat. Op die manier kan de raad werken vanuit een
helder referentiekader en wordt hij in staat gesteld om te sturen.
2. Het verdient aanbeveling ervoor te zorgen dat het vooraf voor alle
betrokkenen duidelijk is waar het bij de discussie of besluitvorming precies
om gaat. Wanneer onderwerpen of beleidsthema’s nieuw of onduidelijk zijn,
kan expertise worden georganiseerd, bijvoorbeeld door het college om
nadere uitleg te vragen, of een informatiebijeenkomst of een expertmeeting
te organiseren.
3. De raad dient bij belangrijke projecten vooraf eisen te stellen aan de
inrichting van de informatie, zoals deze door het college moet worden
aangeleverd. Daarbij kan rekening worden gehouden met de volgende
aspecten:
a. In de voorstellen wordt altijd een koppeling gelegd tussen de inhoud en
de financiën. Er worden geen plannen voorgelegd en vastgesteld zonder
dekkingsvoorstel.
b. De context wordt altijd op de juiste en eenduidige wijze weergegeven.
Voor complexe ontwikkelingen als Zeestad zijn nu eenmaal verschillende
typen raadsbesluiten nodig. Dat benadrukt het belang dat in ieder
gevraagd besluit helder wordt gemaakt op welke wijze het in de context
past en in hoeverre het afwijkt van het eerder vastgestelde kader.
c. Er wordt voor gezorgd dat duidelijk is waar de verantwoordelijkheden
voor de kwaliteit van de informatievoorziening liggen, en de
verantwoordelijke kan hierop worden aangesproken.
4. Zeestad is vanuit een impasse bij andere projecten op deze wijze ingericht.
Het besluit van de raad om de uitvoering op afstand te plaatsen heeft tot
succes geleid, maar door de gebrekkige en versnipperde
informatievoorziening is dat onvoldoende voor het voetlicht gekomen. Uit
dat succes kunnen echter positieve lessen worden geleerd. De
rekenkamercommissie raadt aan om deze toe te passen bij de verdere
voortgang van Zeestad en bij volgende programma’s en projecten.
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Nawoord
De rekenkamercommissie is het college van burgemeester en wethouders erkentelijk voor de
zeer uitgebreide bestuurlijke reactie. Daarin geeft het college aan de conclusies en
aanbevelingen grotendeels te onderschrijven.
Het college spreekt over ontwikkelingen en verbeteringen ten opzichte van de
informatievoorziening sinds de start van het onderzoek tot heden. De rekenkamercommissie
neemt daarvan met genoegen kennis en hoopt dat dit ertoe heeft geleid dat de
informatievoorziening nu beter aansluit op de informatiebehoefte van de raad.
Het college vraagt zich af of de raadsgriffie (als voor de raad meest aangewezen
informatiebron) is geconsulteerd ter vaststelling of documenten aan de raad zijn aangeboden.
De rekenkamercommissie wil hierbij opmerken dat de ambtelijk contactpersoon, de
vakafdeling, de raadsgriffie en de gemeentesecretaris zijn benaderd. Stukken worden vanuit
het ambtelijk apparaat, via het college, aan de raad aangeboden. Het is niet meer dan logisch
dat de verzender (en dossiereigenaar) de betreffende stukken op zodanige wijze archiveert, dat
deze gemakkelijk zijn te raadplegen. Dit bleek bij in ieder geval tien documenten niet het
geval. Dit gegeven sterkt de rekenkamercommissie in haar constatering dat er in de
organisatie onvoldoende overzicht is op het dossier Zeestad.
De rekenkamercommissie wijst het college erop, dat het college verantwoording aan de raad
schuldig is en niet Zeestad. De verantwoordelijk wethouder dient zich, in zijn hoedanigheid
van afgevaardigde in de AvA (Algemene vergadering van Aandeelhouders), te verantwoorden
aan de raad. Bovendien kan de raad besluiten de wethouder een specifieke opdracht mee te
geven richting de AvA.
In punt 4.1 van de bestuurlijke reactie merkt het college op dat hij overweegt rapportages over
projecten anders te structureren, door middel van een voor iedere deelneming op maat
gesneden eigen format. De rekenkamercommissie is zeer content met dit bericht.
Teneinde de raad bij zijn controlerende taken behulpzaam te zijn heeft de
rekenkamercommissie bij dit rapport een boekje gevoegd: “Checklist GROTE projecten”.
Hierin staat nauwkeurig beschreven over welke cruciale informatie de gemeenteraad dient te
beschikken om kaders te kunnen stellen en hierop te controleren.
In de bestuurlijke reactie maakt het college melding van het feit dat twaalf van de huidige
raadsleden ten tijde van de oprichting van Zeestad in januari 2007 in de raad zaten. Het
college geeft daarbij aan dat het “niet kan beoordelen in hoeverre dit heeft doorgewerkt in een
representatieve weergave van de beeldvorming anno nu”. In de ogen van de
rekenkamercommissie is het een taak van het college, de raad actief van de juiste informatie
te voorzien. Dit heeft als voornaamste doel dat de gehele raad op het gewenste en benodigde
informatieniveau komt om zijn werkzaamheden goed te kunnen vervullen.
Het omgaan met Zeestad omschrijft het college als “een dynamisch proces waarin op basis
van opgedane en geëvalueerde ervaringen in beginsel alleen maar vooruitgang kan worden
geboekt”. De rekenkamercommissie hoopt van harte dat dit rapport, met daarbij het
overzichtelijk vormgegeven boekje “Checklist GROTE projecten”, daar een substantiële
bijdrage aan kan leveren.
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1 Samenvatting
Met dit onderzoek heeft de rekenkamercommissie inzicht willen bieden in de wijze waarop de gemeenteraad
invulling geeft aan zijn sturende en controlerende taken ten aanzien van Zeestad. De rekenkamercommissie
heeft dat in kaart gebracht door in te gaan op vijf aspecten:
/

Opzet en structuur van Zeestad;

/

Kaderstelling door de raad (hoe heeft de raad vormgegeven aan zijn kaderstellende taken? Hierbij
wordt onderscheid gemaakt naar kaderstelling bij de oprichting van Zeestad CV/BV, ruimtelijke
kaderstelling en financiële kaderstelling);

/

Controle door de raad (hoe geeft de raad vorm aan zijn controlerende taak?);

/

Perspectief van de raad (hoe is de ervaring van de raad met Zeestad);

/

Evaluatie (welke kaderstellende en controlerende mogelijkheden heeft de raad ten
aanzien van Zeestad).

Wat vooraf ging aan Zeestad
Den Helder staat gesteld voor grote opgaven ten aanzien van de stedelijke vernieuwing in de stad. In 2004
was het onder andere het rapport Tops dat daar op wees.1 Mede gelet op de noodzaak van die opgave, is er
in 2005 een Stuurgroep Stedelijke Vernieuwing opgericht, waarin naast de gemeente Den Helder ook de
provincie Noord-Holland en de ministeries van VROM en Defensie participeren. De gemeente(raad) zelf
heeft, gericht op die stedelijke vernieuwing, in het verleden ook de nodige plannen en visies vastgesteld. Die
plannen waren veelal niet eenduidig (zo heeft de raad een Structuurplan Stadshart 2020 vastgesteld, maar
ook besloten tot zes prioritaire projecten) en kenden in veel gevallen geen koppeling met de financiële
consequenties van het betreffende plan. Tegen deze achtergrond heeft de gemeente, in overleg met de
stuurgroep, besloten om de uitvoering van stedelijke vernieuwing op afstand te plaatsen.

Uitvoering op afstand
Het op afstand plaatsen heeft in overleg met de provincie geresulteerd in de oprichting van de CV/BV
Zeestad, een juridische constructie waarbij zeggenschap en kapitaal gescheiden worden (dat wil zeggen dat
de gemeente wel zeggenschap heeft op wat Zeestad BV doet, maar voor niet meer dan het eigen
ingebrachte kapitaal risico loopt). De raad heeft in 2007 ingestemd met de CV/BV-constructie en daarbij ook
gebruik gemaakt van de kaderstellende mogelijkheden die de raad heeft. Zo heeft de raad in die wensen- en
bedenkingenprocedure aangegeven de gemeente niet door een directielid, maar door een collegelid te
willen laten vertegenwoordigen. Het college heeft dit voorstel van de raad overgenomen.
Zeestad CV/BV is vervolgens, mede op basis van de verschillende plannen die er lagen, aan de slag
gegaan met het opstellen van één totaalexploitatie. Deze exploitatie beslaat drie plangebieden: Stadshart,
Nieuw Den Helder Centrum en De Stelling.

1

Den Helder, Doe Normaal (2004), p. 4.
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Raad heeft kaders gesteld, maar ervaart geen grip
De raad heeft op een groot aantal momenten besluiten genomen over de ruimtelijke kaders. Tevens heeft
de raad op verschillende momenten krediet beschikbaar gesteld voor stedelijke vernieuwing c.q. Zeestad.
Ondanks dat de raad op deze wijze invulling heeft gegeven aan zijn kaderstellende taken, heeft een deel
van de raad het gevoel geen grip te hebben op Zeestad. Vanuit het onderzoek wordt dit verklaard doordat
de samenhang en de context van de informatie waarop de raad moet besluiten niet eenduidig is, en soms
zelfs ontbreekt. Bovendien heeft (de informatievoorziening in het kader van) dit onderzoek laten zien dat
college en ambtelijke organisatie niet in staat zijn om overzicht te houden over alle besluitvorming en
informatievoorziening die met Zeestad samenhangt. Daar waar het college en de ambtelijke organisatie
geen overzicht hebben, is het niet vreemd dat ook de raad ook geen overzicht heeft. Dat hierdoor bij
raadsleden het gevoel ontstaat dat zij geen grip hebben, is alleszins begrijpelijk. Dat gevoel heeft tot gevolg
dat de raad zich gaat richten op details van de uitvoering. Hoewel begrijpelijk, is dit niet de juiste reflex. Het
zorgt er immers voor dat de informatievoorziening nog ondoorzichtiger en complexer wordt.

Raad onvoldoende in staat te controleren
Uit de analyse van de verantwoordingsinformatie die de raad over Zeestad ontvangt, wordt duidelijk dat de
raad onvoldoende in staat gesteld wordt om te controleren. Zoals gezegd ontvangt de raad heel veel
informatie, maar is de aard, status en samenhang van die informatie niet eenduidig. Ook de kwaliteit van de
verantwoording via de P&C-cyclus (met name wettelijk verplichte Paragraaf verbonden partijen) is
onvoldoende. Die informatie legt onvoldoende koppeling tussen inhoudelijke en financiële kaders en biedt
de raad niet de mogelijkheid om op hoofdlijnen te volgen wat er bij Zeestad gebeurt.

Succes onvoldoende gevierd
De raad heeft in 2007 bewust besloten om de uitvoering ten aanzien van stedelijke vernieuwing op afstand
te plaatsen. Dit omdat het noodzakelijk was om plannen tot uitvoering te brengen (iets wat met eerdere
plannen niet altijd lukte). Vanuit de overwegingen destijds is dit een juiste keuze geweest. Op dit moment
overheerst echter een gevoel van onvrede, waardoor onvoldoende over het voetlicht lijkt te komen dat er in
de tussentijd ook het nodige gerealiseerd is. In die zin durft de raad de successen van die beslissing
onvoldoende te vieren. De oorzaak van de onvrede is ten diepste immers niet dat Zeestad op afstand is
geplaatst, maar dat de informatievoorziening van onvoldoende kwaliteit is.
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2 Aanleiding en onderzoeksaanpak
De rekenkamercommissie Den Helder heeft besloten een onderzoek in te stellen naar de bestuurlijktechnische aspecten van de taakstellende en controlerende taken van de gemeenteraad inzake
ontwikkelingsmaatschappij Zeestad CV/BV.2 Zij heeft hiertoe besloten vanwege de grote belangstelling
vanuit de gehele raad voor Zeestad.

2.1 / Doelstelling en vraagstelling
Het doel van het onderzoek is om vast te stellen of de gemeenteraad voldoende en adequate mogelijkheden
heeft om zijn kaderstellende en controlerende taken uit te voeren met betrekking tot Zeestad en de doelen
die de gemeente door deelname aan deze organisatie wenst te realiseren. Daar waar mogelijk en nodig wil
de rekenkamercommissie aanbevelingen doen om de sturingsmogelijkheden voor de raad te verbeteren.
Voor het onderzoek is de volgende centrale vraag geformuleerd:
Kan de gemeenteraad zijn kaderstellende en controlerende taken voldoende en adequaat uitvoeren
met betrekking tot de organisatie Zeestad, en hoe geeft de gemeenteraad invulling aan deze taken?
De centrale vraag is verder uitgewerkt in 18 deelvragen.

Algemeen beleid
1 Wat is het algemeen beleid van de gemeente Den Helder bij verbonden partijen?
Inrichting bestuurlijk arrangement
2 Wat was de rol van de gemeenteraad bij de besluitvorming om deel te nemen in Zeestad?
3 Wat was de rol van de het college van B&W bij de besluitvorming om deel te nemen in Zeestad?
4 Heeft de gemeenteraad bij de deelneming in Zeestad afspraken gemaakt over zijn taakstellende kaders?
5 Heeft de gemeenteraad bij de deelneming in Zeestad afspraken gemaakt over zijn controlerende taken?
6 Hoe is de bestuurlijke, organisatorische, personele en financiële positionering van Zeestad geregeld?
7 Wat zijn de verbanden tussen het personeel van de gemeente Den Helder en de organisatie Zeestad?
8 Op welke manier komen besluiten tot stand met betrekking tot Zeestad?
9 Past de gemeentelijke deelneming in Zeestad binnen het algemeen beleid voor gemeentelijke
deelnemingen? (juridisch, financieel, bedrijfsmatig, personele vertegenwoordiging, bestuurlijk en
informatief).
Planvorming
10 Hoe verloopt de planvorming t.a.v. de drie plangebieden van Zeestad, en welke financiële systematiek
ligt er aan de plannen ten grondslag?
2

In paragraaf 4.1 wordt een nadere toelichting gegeven op de CV/BV constructie. Omwille van de leesbaarheid wordt in de rest
van het rapport kortweg gesproken over Zeestad, met uitzondering van de paragrafen die specifiek over keuze voor en inrichting
van de CV/BV constructie gaan.
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11 Hoe is de raad betrokken (geweest) bij de vorming van de ruimtelijke plannen voor de drie
plangebieden?
Uitvoering bestuurlijk arrangement
12 Hoe wordt door Zeestad verantwoording afgelegd?
13 Is en wordt de gemeenteraad op de juiste momenten tijdig en volledig geïnformeerd?
14 Gebeurt deze informatievoorziening op een wijze dat de gemeenteraad zijn taken voldoende en
adequaat kan vervullen?
15 Hoe is de controle in het algemeen vormgegeven met betrekking tot Zeestad?
Evaluatievragen
16 Wat zijn de gevolgen en risico’s bij de huidige stand van zaken met betrekking tot de taakstellende en
controlerende taken van de gemeenteraad inzake Zeestad?
17 Wat heeft de gemeenteraad gedaan, c.q. wat kan hij nog doen, om zijn kaderstellende en controlerende
taken met betrekking tot Zeestad naar behoren te kunnen uitoefenen?
18 Kan de gemeenteraad nog (nieuwe) kaders stellen met betrekking tot Zeestad? Zo ja, wat zijn dan de
belangrijkste consequenties?

2.2 / Uitvoering onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd in de periode november 2010 – mei 2011. Het onderzoek is uitgevoerd in vijf
fasen. Een overzicht van geïnterviewde personen en bestudeerde bronnen vindt u in bijlage 1.
/

Startbijeenkomst en normenkader.
Op 12 november 2010 vond een startbijeenkomst plaats met de ambtelijke organisatie.

/

Beleidskader.
In deze fase is het algemene beleidskader van de gemeente Den Helder ten aanzien van verbonden
partijen globaal in kaart gebracht. Hiertoe is een documentenstudie uitgevoerd.

/

Feitenreconstructie.
Op basis van een documentenstudie en interviews met betrokkenen uit het heden en verleden is een
reconstructie gemaakt van de wijze waarop het bestuurlijk arrangement tot stand is gekomen.
Vervolgens is in kaart gebracht hoe er sinds 2007 uitvoering is gegeven aan de bepalingen in het
bestuurlijk arrangement.

/

Verdiepingsonderzoek.
In het verdiepingsonderzoek is ingezoomd op de rol en ruimte die de raad in verleden en heden heeft
(gehad) aangaande stedelijke vernieuwing in Den Helder, specifiek vormgegeven met Zeestad en de
CV/BV constructie. Hiertoe is een telefonische enquête gehouden onder (oud)raads- en collegeleden.
Vervolgens is een raadsworkshop (met de huidige raad) georganiseerd, waarin de resultaten uit zowel dit
verdiepingsonderzoek als het feitenonderzoek besproken zijn.

/

Rapportage.
In de laatste fase van het onderzoek is het Feitenrapport opgesteld. Een conceptversie hiervan is op 22
juli 2011 ter verificatie van de feiten voorgelegd aan de ambtelijke organisatie. Naar aanleiding van de
ambtelijke reactie zijn een aantal ontbrekende documenten toegevoegd en feitelijke onjuistheden
hersteld.
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3 Opzet en structuur Zeestad
Dit hoofdstuk geeft een korte introductie op de opzet en structuur van Zeestad. Daarbij wordt kort ingegaan
op Zeestad als ontwikkelingsmaatschappij (paragraaf 3.1), de exploitatie (paragraaf 3.2) en de uitvoering in
fasen en de financiële opzet van Zeestad (paragraaf 3.3). Het hoofdstuk sluit af met een tijdlijn waarin de
belangrijkste momenten vanaf de oprichting tot heden staan opgenomen (paragraaf 3.4). In hoofdstuk 4
(kaderstelling) en hoofdstuk 5 (controle) wordt vervolgens ingegaan op de verschillende aspecten uit die
tijdlijn.

3.1 / Ontwikkelingsmaatschappij Zeestad
Zeestad is in 2007 door de ministeries van Defensie en VROM3, de provincie Noord-Holland en de
gemeente Den Helder in het leven geroepen om werk te maken van de stedelijke vernieuwing van Den
Helder (zie voor de oprichting en inrichting van de organisatie ook paragraaf 4.2 t/m 4.4). Gemeente Den
Helder en de provincie Noord-Holland zijn beide aandeelhouders van Zeestad. Op deze manier geven
gemeente en provincie invulling aan de kaders (zowel ruimtelijk als financieel) zoals die ten aanzien van
stedelijke vernieuwing zijn gesteld. Dat Zeestad een ontwikkelingsmaatschappij is wil zeggen dat Zeestad
zowel ontwikkelt als uitvoert. Zeestad doet dit aan de hand van een zogenaamde exploitatie (zie verder
paragraaf 3.2)

3.2 / Exploitatie met vier deelexploitaties
Werken met een exploitatie wil zeggen dat alle onderdelen van het plan worden opgenomen in één
exploitatie. De totale exploitatie van Zeestad is opgebouwd uit vier deelexploitaties: drie geografisch
gebonden complexen en één functioneel complex (niet geografisch gebonden). De drie geografisch
gebonden complexen zijn Stadshart, Nieuw Den Helder Centrum en De Stelling. Het functioneel complex is
de exploitatie voor het projectbureau. Voor zowel het Stadshart als voor Nieuw Den Helder Centrum geldt
dat de exploitatie is opgebouwd uit verschillende subdeelexploitaties (zie ook figuur 3.1). Die
subdeelexploitaties zijn in feite concrete projecten.

Nieuwe werkwijze: werken met één exploitatie
Deze werkwijze, waarbij Zeestad werkt met één totaalexploitatie, die vervolgens is opgebouwd uit vier
deelexploitaties, is relatief nieuw en is niet al vanaf het begin de werkwijze geweest. Dit komt omdat het
kader dat Zeestad bij aanvang meekreeg op dat moment nog niet volledig was uitgekristalliseerd. Er lagen
wel een aantal ruimtelijke plannen (zoals het Manifest Stedelijke Vernieuwing en de Strategische Visie 2020,
zie hiervoor ook paragraaf 4.2), maar daaraan lagen geen planning of begroting ten grondslag. Daarnaast

3

VROM staat voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. Sinds januari 2011 bestaat dit ministerie echter niet meer.
De taken ten aanzien van wonen en wijken zijn ondergebracht bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
(de taken ten aanzien van infrastructuur en milieu zijn ondergebracht bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu). Omwille van
de leesbaarheid, en omdat er in de tijdsperiode waarop dit onderzoek zich richt nog sprake was van een ministerie van VROM,
wordt in dit rapport gesproken over het ministerie van VROM.
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lag er concrete besluitvorming over zes prioritaire projecten4, waartoe mede op basis van een cofinanciering
met provinciale subsidies zoals ISV-gelden5 of UNA-gelden6 was besloten.7
Na de oprichting is Zeestad allereerst aan de slag gegaan met het opstellen van een uitwerkingsplan en een
exploitatie voor het Stadshart. Deze zijn in 2008 afgerond en op 16 september 2008 ter besluitvorming aan
de raad voorgelegd. Voorafgaand aan de besluitvorming over dit uitwerkingsplan en de exploitatie voor het
Stadshart, heeft het college van B&W een second opinion laten uitvoeren door vastgoedadviesbureau
Fakton. Mede naar aanleiding van deze second opinion, is eind 2008 besloten om alle projecten die in
beheer van Zeestad uitgevoerd worden, op te nemen in de exploitatie van Zeestad.8 Dat heeft geresulteerd
in één exploitatie voor de eerste fase van de ontwikkeling van Zeestad.
Uit de exploitatie wordt duidelijk dat het college van B&W op 1 juni 2010 ingestemd zou hebben met de
gemeentelijke dekking. Op 5 juli 2010 heeft de raad ingestemd met de gemeentelijke dekking.9 Eerder al, op
25 februari 2010, hebben de Stuurgroep Stedelijke Vernieuwing (kortweg ook wel ‘stuurgroep’ genoemd) 10
en de Algemene vergadering van Aandeelhouders (kortweg ook wel ‘AvA’ genoemd) van Zeestad BV de
exploitatie hebben vastgesteld.11 In paragraaf 4.2 wordt uitgebreider ingegaan op de oprichting, taken en
bevoegdheden van de stuurgroep en de AvA. Omdat de gemeente Den Helder zowel in de stuurgroep als
in de AvA door een lid van het college van B&W wordt vertegenwoordigd, heeft de gemeente Den Helder
door vaststelling van de exploitatie in de stuurgroep en de AvA ingestemd met de exploitatie.

4

Dit betrof de projecten: Grachtengordel, Molenplein, Beatrixstraat (alle drie Stadshart) en Het Groene Hart, Vitalis en
Reconstructie Marsdiepstraat (alle drie Nieuw Den Helder).
5

ISV staat voor Investeringsbijdrage Stedelijke Vernieuwing, een subsidie vanuit het Rijk die via de provincies wordt verstrekt
aan gemeenten die een extra investering in stedelijke vernieuwing kunnen gebruiken. Deze subsidie is op meerdere momenten
(meerdere tranches) verstrekt. Dit wordt aangeduid met bijvoorbeeld ISV2 of ISV3.

6

UNA-gelden zijn de eigen middelen die de provincie Noord-Holland in de periode 2002– 2009 heeft ingezet voor stedelijke
vernieuwing. De provincie verkreeg deze middelen na de verkoop van stroomproducent UNA. De gemeente Den Helder, meer
specifiek de ontwikkeling van het Stadshart en Nieuw Centrum Den Helder, is één van de bestemmingen waarvoor de provincie
Noord-Holland de UNA-gelden beschikbaar heeft gesteld. Ook de UNA-gelden zijn in meerdere tranches beschikbaar gesteld,
wat wordt aangeduid als UNA1 of UNA2.

7

Zo blijkt onder andere uit bijlage 2 (kerngegevens UNA-ISV projecten) bij de brief van de provincie over het UNA-ISV
programma 2006 – 2009, d.d. 24 mei 2006 (kenmerk AI06.05716).
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Rapportage Exploitatie Zeestad fase 1, per 1 januari 2010, d.d. 22 juni 2010, pag. 4.

9

Raadsbesluit ‘Bijdrage gemeente in exploitatietekort uitwerkingsplan UP) Stadshart 1e fase’ (RB10.0087), d.d. 5 juli 2010,
horende bij raadsvoorstel ‘Bijdrage gemeente in exploitatietekort uitwerkingsplan (UP) Stadshart 1e fase (RVO10.0079), d.d. 1
juni 2010..

10

De Stuurgroep Stedelijke Vernieuwing wordt in 2004 opgericht ter bevordering van de stedelijke vernieuwing in Den Helder.
De Stuurgroep wordt gevormd door het ministerie van Defensie, provincie Noord-Holland, de gemeente Den Helder en de
woningstichting Den Helder. In paragraaf 4.2 wordt nader ingegaan op de oprichting, taken en bevoegdheden van de
stuurgroep.
11

Hiermee wordt de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) van Zeestad BV bedoeld. In paragraaf 4.1 en paragraaf
4.2 wordt nader ingegaan op de oprichting, taken en bevoegdheden van onder andere Zeestad BV en de AvA.
9

Figuur 3.1: structuur exploitatie Zeestad, fase 112
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Rapportage Exploitatie Zeestad fase 1, per 1 januari 2010, pag. 7.
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3.3 / Financiële opzet en fasering Zeestad
Bij het opstellen van de exploitatie is het totale exploitatietekort geraamd op € 55 miljoen. Aanvankelijk
kwamen de ramingen uit op € 70 miljoen, zo bleek uit interviews. Uiteindelijk zijn de plannen teruggebracht
tot € 55 miljoen. Omdat dit bedrag te groot was om in één keer dekking voor te vinden, is besloten om de
uitvoering op te knippen in fasen. Bij het opstellen van de exploitatie Zeestad (de totaalexploitatie) is dan
ook uitgegaan van een gefaseerde ontwikkeling. Bij aanvang was voorzien in een uitvoering in drie fasen:
/

Fase 1: 2008 t/m 2013

/

Fase 2: 2014 t/m 2018

/

Fase 3: 2019 t/m 2024

In de praktijk, zo blijkt uit de interviews, worden op dit moment de laatste twee fasen samengepakt en vindt
de uitvoering dus in twee fasen plaats (2008 t/m 2013 en 2014 t/m 2024). Voor de eerste fase is een
investeringsbijdrage van € 35 miljoen gevraagd., voor de twee fase een investeringsbijdrage van € 20
miljoen.
De huidige exploitatie voor de ontwikkeling van fase 1 bedraagt dus € 35 miljoen. Uit de exploitatie van
Zeestad wordt duidelijk dat € 25 miljoen euro gefinancierd wordt door de gemeente en € 10 miljoen euro
door de provincie Noord-Holland. Hiermee is de eerste fase volledig gedekt. Voor de tweede fase is de
geraamde investering nog niet volledig gedekt. In paragraaf 4.6 wordt uiteengezet op welke momenten de
gemeente Den Helder krediet beschikbaar heeft gesteld ten behoeve van stedelijke vernieuwing c.q.
Zeestad. Uit het financiële overzicht van Zeestad wordt duidelijk dat Zeestad verschillende fondsen gebruikt
om plannen te financieren. Belangrijke financieringsbron is uiteraard de gemeente, maar daarnaast maakt
Zeestad ook gebruik van middelen zoals die beschikbaar zijn gesteld door de Woningstichting of de Cruijff
Foundation.13 Omdat dit onderzoek zich richt op de sturing en controle op Zeestad door de gemeenteraad,
wordt hier niet uitputtend ingegaan op de dekking van de totale exploitatie van Zeestad.

13

Bron: overzicht subsidies per 31 december 2010, aangeleverd door Zeestad.
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3.4 / Tijdlijn
1 april 2003
Raadsvoorstel over vaststelling van de Structuurvisie voor De Stelling,
“De Stelling op Herhaling”. Onduidelijk is wanneer de raad hiermee
instemt.
16 juni 2004
Rapport Tops “Den Helder, Doe Normaal” over de bestuurscultuur in
Den Helder. Is ter kennisname naar de raad gestuurd.
23 september 2004
Manifest Stedelijke Vernieuwing Den Helder (betrokken partijen:
gemeente Den Helder, provincie Noord-Holland, ministeries van
Defensie en VROM, Woningstichting Den Helder) + oprichting
Stuurgroep Stedelijke Vernieuwing Den Helder.
9 december 2004
Raad stelt wijkvisie Texelstroomlaan vast. Hierbij stelt de raad
ruimtelijke kaders voor de ontwikkeling van Nieuw Den Helder Centrum.
26 juli 2005
Raadsvoorstel voor vaststellen van het Structuurplan Stadshart 2020.
Onbekend is wanneer besluitvorming door de raad over dit voorstel
heeft plaatsgevonden.
30 september 2005

Plan van Aanpak Stedelijke Vernieuwing. Onbekend of de raad dit
document ontvangen heeft.
2006

Manifest stedelijke vernieuwing wordt aan de raad gezonden.
Onbekend is wat de status van dit document is en wanneer de raad
hierover spreekt.
28 november 2006

Gemeente ontvangt toekenningsbrief VROM/Senter Novum voor
subsidie € 760.000 voor Groene hart.
22 januari 2007
Raadscommissie Stadsontwikkeling bespreekt
Samenwerkingsovereenkomst Stedelijke Vernieuwing Den Helder (ook
wel kortweg ‘Samenwerkingsovereenkomst’ genoemd) en oprichting
Zeestad CV/BV.
31 januari 2007
Raad geeft aan – als zienswijze – in te stemmen met aangaan Zeestad
CV/BV. Maakt daarbij de wens kenbaar (t.a.v. de
Samenwerkingsovereenkomst) om de gemeente in de Algemene
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vergadering van Aandeelhouders te laten vertegenwoordigen door een
collegelid i.p.v. een directielid. Bijlage bij de
Samenwerkingsovereenkomst is het Ondernemingsplan.
13 februari 2007
College besluit tot het oprichten van Zeestad CV/BV (met inachtneming
wens v.d. raad) + Ondertekening Samenwerkingsovereenkomst
Stedelijke Vernieuwing Den Helder door betrokken actoren.
21 februari 2007
College bericht Gedeputeerde Staten over het besluit tot oprichting van
Zeestad CV/BV.
8 maart 2007
Raad stemt in met het beschikbaar stellen van € 6,9 miljoen als inbreng
in Zeestad CV/BV. De provincie stelt ook € 6,9 miljoen beschikbaar,
VROM stelt € 3,5 miljoen beschikbaar.
19 maart 2007
Gedeputeerde Staten keurt het besluit tot oprichting van Zeestad CV/BV
goed.
14 augustus 2007
Statuten van Zeestad BV. Onbekend of de raad dit document ontvangen
heeft.
19 augustus 2007
Overeenkomst van Zeestad CV. Onbekend of de raad dit document
ontvangen heeft.
3 september 2007
Raad besluit voor het Stadshart de werking van de Wet voorkeursrecht
gemeenten te verlengen..
10 september 2007
Raad stemt in met het bestemmingsplan Nieuw Den Helder West.
Hiermee stelt de raad ruimtelijke kaders voor Nieuw Den Helder
Centrum.
6 november 2007
Raadsinformatiebrief over sturings- en verantwoordingsrelatie Zeestad
CV/BV en Willemsoord BV.
17 december 2007
Raad stemt in met het bestedingsvoorstel voor ISV2. Hiermee stemt de
raad in met de directe doorsluizing van de ISV2-gelden naar Zeestad
CV/BV.
17 december 2007
Raad stelt het inrichtingsvoorstel De Stelling op Den Helder vast.
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8 januari 2008
Raad ontvangt een Raadsinformatiebrief over benoeming dhr. Westerik
tot voorzitter kwaliteitsteam Stadshart.
15 januari 2008
Raad ontvangt een Raadsinformatiebrief over de afronding van de
vaststellingsprocedure van bestemmingsplan Nieuw Den Helder West.

22 januari 2008
Raad ontvangt een Raadsinformatiebrief over de vertraging omtrent het
opstellen van het Uitwerkingsplan Stadshart.
12 februari 2008
Raad ontvangt een Raadsinformatiebrief over begroting en werkplannen
2008 Zeestad CV/BV. Begroting en werkplannen zijn als bijlage
bijgevoegd.
8 april 2008
Raad ontvangt een Raadsinformatiebrief met de uitgangspunten voor
het stadhuis.
16 april 2008
Raad ontvangt een Raadsinformatiebrief over de afwikkeling van de
geldstromen voor stedelijke vernieuwing.
22 april 2008
Raad ontvangt een Raadsinformatiebrief over concept-Uitwerkingsplan
(exploitatie) Stadshart.
13 mei 2008
Raad ontvangt een Raadsinformatiebrief over het in procedure brengen
van het bestemmingsplan Stadshart.
27 mei 2008
Raad ontvangt een Raadsinformatiebrief over de raamovereenkomst die
is gesloten met drie projectontwikkelaars over de ontwikkeling van drie
projecten in het Stadshart.
10 juni 2008
e
1 Kwartaalrapportage 2008 Zeestad CV/BV. Onbekend of de raad dit
document ontvangen heeft.
23 juni 2008
Raad stelt de Voorjaarsnota 2008 vast. Hiermee stelt de raad structureel
€ 2,5 miljoen beschikbaar voor stedelijke vernieuwing.
24 juni 2008
Raad Informatie Bijeenkomst 58 (2008) inzake realisatie MFC Nieuw Den
Helder (bijlage 17b).
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25 juni 2008
Raad ontvangt een raadsinformatiebrief over de realisatie
Multifunctioneel Centrum Nieuw Den Helder.
16 september 2008
Raad ontvangt Raadsinformatiebrief over het beeldkwaliteitsplan
Molenplein (vastgesteld door het college).
30 september 2008
Raad stelt Uitwerkingsplan en exploitatie Stadshart vast.
14 oktober 2008
Jaarrekening 2007 Zeestad CV/BV. Onbekend of de raad dit document
ontvangen heeft.
19 november 2008
e

2 Kwartaalrapportage 2008 Zeestad CV/BV. Onbekend of de raad dit
document ontvangen heeft.
27 januari 2009
Raad ontvangt rapport Fakton over Willemsoord BV. In het
raadsvoorstel wordt gerefereerd aan Zeestad CV/BV.
2 februari 2009
Raad besluit tot de realisatie van een Multifunctioneel Centrum in Den
Helder.
11 september 2009
Raadsinformatiebrief over jaarstukken Zeestad. Jaarrekening 2008 van
zowel Zeestad CV als Zeestad BV zijn als bijlage bij de
Raadsinformatiebrief gevoegd.
11 september 2009
Raadsinformatiebrief over jaarstukken Zeestad. Jaarplan en Begroting
2009 Zeestad CV/BV zijn als bijlage bij de Raadsinformatiebrief gevoegd.
11 november 2009
Raadsbesluit over de begroting 2010 en de NUON-opbrengsten.
Hiermee besluit de raad 1) de NUON-opbrengsten te storten in een
nieuw te vormen bestemmingsreserve Strategische Visie, 2) vanaf 2010
gedurende 15 jaar jaarlijks een bedrag van € 2 mln te onttrekken aan de
bestemmingsreserve ten gunste van de exploitatie en 3) het resterende
deel van de reserve aan te wenden voor bestedingen die passen binnen
de zes doelstellingen van de Strategische Visie 2020.
9 december 2009
Raad ontvangt Raadsinformatiebrief Wonen op Willemsoord.
19 januari 2010
e
Raad ontvangt 1 Halfjaarrapportage 2009 Zeestad CV/BV.

15

7 april 2010
Raad ontvangt een Raadsinformatiebrief over de behandeling van de
ISV3-aanvraag.
26 april 2010
Raad stemt in met de aanvraag voor ISV3 bij de provincie. Uit het
bijgevoegde Meerjaren ontwikkelingsprogramma wordt duidelijk dat de
ISV3-gelden (ter hoogte van € 1,8 miljoen) ter beschikking zullen worden
gesteld van de ontwikkeling van het Stadshart en Willemsoord (specifiek
het project Spoorstraat Oost).

mei 2010
e
2 Halfjaarrapportage 2009 Zeestad CV/BV. Onbekend of de raad dit
document ontvangen heeft.
7 juni 2010
Raad besluit tot het om niet leveren van gronden met bestemming
‘openbare ruimte’ aan Zeestad CV.
5 juli 2010
Raad stelt de gemeentelijke bijdrage in het exploitatietekort
uitwerkingsplan (UP) Stadshart 1e fase vast en besluit deze bijdrage
naar voren te halen (van 10 naar 5 jaar).
13 juli 2010
Raad ontvangt Raadsinformatiebrief met als bijlage de Rapportage
Stedelijke Vernieuwing in Den Helder over de eerste fase (2007-2014).
2 augustus 2010
Raad ontvangt Raadsinformatiebrief over de Jaarrekening 2009 Zeestad
CV/BV. Jaarrekening zelf is als bijlage bijgevoegd.
22 september 2010
Raadsinformatiebrief waarin het college de vertraging van de levering
ste
van de Voortgangsrapportage september 2010 en 1
halfjaarsrapportage 2010 aankondigt.
5 oktober 2010
Raad ontvangt Raadsinformatiebrief over voortgangsrapportage
september 2010 Zeestad CV/BV. De voortgangsrapportage is als bijlage
bijgevoegd.
15 oktober 2010
Raadsinformatiebrief volgend op de brief d.d. 5 oktober, waarbij het
college de raad informeert over het karakter van de
Voortgangsrapportage september 2010: wel over projecten, niet over
financiën.
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Juni 2010
Zeestad CV/BV stelt herziene exploitatie Zeestad per 1 januari 2010 op.
Onbekend of deze ook separaat naar de raad is gegaan.
18 januari 2011
e
Raad ontvangt een Raadsinformatiebrief over de 1 Halfjaarrapportage
2010 Zeestad CV/BV. De halfjaarrapportage is als bijlage bijgevoegd.
25 januari 2011
Raad ontvangt een raadsinformatiebrief over de stand van zaken
Stadspark.
3 februari 2011
Raad ontvangt een Raadsinformatiebrief over de risico-analyse
exploitatie Zeestad 1e fase.
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4 Kaderstelling
Dit hoofdstuk gaat in op de kaderstellende rol van de gemeenteraad. Daarbij wordt allereerst een korte
introductie gegeven op de CV/BV-constructie (paragraaf 4.1). Bij het uiteenzetten van de kaderstellende rol
van de gemeenteraad worden vervolgens drie aspecten onderscheiden: de kaderstellende rol bij de
oprichting van Zeestad (paragraaf 4.2 t/m 4.4), de ruimtelijke kaderstelling (paragraaf 4.5) en de financiële
kaderstelling (paragraaf 4.6). Door de normen te toetsen geeft paragraaf 4.7 ten slotte antwoord op de
deelvragen.

4.1 / Introductie op een CV/BV-constructie
Kort gezegd is het belangrijkste doel van een CV/BV-constructie de scheiding van zeggenschap en kapitaal.
Deze scheiding wordt geborgd door de oprichting van zowel een Commanditaire Vennootschap (CV) als een
Besloten Vennootschap (BV), waardoor de gemeente in financiële zin alleen voor haar inbreng in de CV
aansprakelijk worden gesteld, terwijl de gemeente wel zeggenschap heeft over de BV en daarmee over de
ontwikkeling van Zeestad. Hieronder wordt dit nader toegelicht.
Een Commanditaire Vennootschap (CV) is een personenvennootschap. Twee of meer personen (zijnde de
‘vennoten’) kiezen ervoor met elkaar samen te werken met als doel wederzijds voordeel behalen. Dit kunnen
zowel publieke als private rechtspersonen zijn. De CV kent twee soorten vennoten: beherende en
commanditaire (‘stille’) vennoten. Beherende vennoten zijn, in tegenstelling tot commanditaire vennoten,
volledig aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap. Commanditaire vennoten lopen in hun rol als
‘geldschieter’ niet meer risico dan hun inleg. Desondanks hebben beide typen vennoten in de samenwerking
volledige zeggenschap. Het verschil zit hem in het feit dat stille vennoten naar buiten toe niet namens de CV
mogen optreden. Zij staan dan ook niet in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel geregistreerd.
In het geval van de CV Zeestad is de BV Zeestad voor 1% de beherend vennoot. De gemeente en de
provincie zijn commanditaire vennoten (zie verder paragraaf 4.2).
Een Besloten Vennootschap (BV) is een rechtspersoon die als entiteit geheel zelfstandig rechten en plichten
kan aangaan. Vanwege deze zelfstandigheid is de BV (in beginsel) als enige aansprakelijk jegens haar
schuldeisers.
Een CV/BV constructie wordt vaak opgericht vanuit de ‘best of both worlds’ gedachte, met als belangrijkste
voordelen:
/

In een CV is de aansprakelijkheid van de commanditaire vennoten beperkt;

/

Voor een CV geldt fiscale transparantie: winsten en verliezen kunnen in beginsel direct aan de vennoten
worden toegerekend.

Probleem bij een CV is echter wel dat commanditaire vennoten niet namens de CV naar buiten mogen
treden – anders worden zij alsnog beherend vennoot, en dat willen ze juist niet in verband met de
aansprakelijkheid die daarbij komt kijken. Maar vanwege hun positie en betrokkenheid moeten ze wel
invloed kunnen uitoefenen. Door een zogenaamde ‘Beheer BV’ op te richten waarin beide partijen voor de
helft aandeelhouder zijn kunnen zij via hun zeggenschap in de BV invloed uitoefenen op de gang van zaken
in de CV, zonder dat dit leidt tot aansprakelijkheid. De BV is als enige beherend vennoot in de CV
aansprakelijk voor de schulden van de CV.
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Onderstaand figuur geeft een schematisch overzicht:
Figuur 4.1: Vormgeving van een CV/BV constructie

gemeente

provincie

CV
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4.2 / Kaderstelling bij de oprichting van Zeestad CV/BV
Wat vooraf ging - de start in 2004
In september 2004 ondertekenen de gemeente Den Helder, de provincie Noord-Holland, de ministeries van
Defensie en VROM en de Woningstichting Den Helder gezamenlijk het Manifest Stedelijke Vernieuwing Den
Helder. In dit manifest benadrukken deze partijen gezamenlijk de urgentie van stedelijke vernieuwing. De
uitvoering van stedelijke vernieuwing “moet naar een hoger plan gebracht worden”. Partijen spreken “de wil
en wens uit een goede onderlinge samenwerking aan te gaan bij de stedelijke vernieuwing van Den
Helder”.14
Enkele maanden daarvoor, in juni 2004, is het rapport Den Helder, Doe Normaal verschenen. Dit rapport,
opgesteld door de heer Tops in opdracht van de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, maakt een
analyse van de bestuurscultuur en bestuurskracht van de gemeente Den Helder. Het rapport bevat een
verbeterprogramma, dat bestaat uit aanbevelingen gericht aan de raad, het college, de ambtelijke
organisatie en maatschappelijke partners. Ten aanzien van stedelijke vernieuwing doet het rapport de
volgende aanbeveling:
Besef dat Den Helder een aantal majeure opgaven kent (Stadshart, herstructurering Nieuw Den Helder,
Duinzoom, de Stelling) die het vermogen van het bestuur van Den Helder te boven gaan […]. Deze opgaven
dienen te worden gedeeld met partners in en buiten de stad.15
Het ondertekenen van het Manifest Stedelijke Vernieuwing is een belangrijke eerste stap in deze door Tops
aanbevolen samenwerking. In diezelfde periode is de gemeente bezig met het opstellen van een
Strategische Visie. Deze wordt uiteindelijk in 2007 door de raad vastgesteld, en beslaat de periode tot en
met 2020. Dit document benoemt de uitgangspunten voor integrale gebiedsontwikkeling in de stad. In de
Strategische Visie staan drie gebieden centraal: de Haven, het rijksmonument Oude Rijkswerf (Willemsoord)
en het Stadshart.

Oprichting Stuurgroep Stedelijke Vernieuwing
Tegelijk met het ondertekenen van het Manifest Stedelijke Vernieuwing is de Stuurgroep Stedelijke
Vernieuwing opgericht in 2004. Daarin hebben de gemeente Den Helder, de provincie Noord-Holland, de
woningstichting Den Helder en het ministerie van Defensie zitting. Voorzitter van de stuurgroep is de
burgemeester van Den Helder. De wethouder Ruimtelijke Ordening heeft ook zitting in de stuurgroep.
In het Manifest Stedelijke Vernieuwing staat het volgende over de stuurgroep:
/
[De stuurgroep is verantwoordelijk voor] een robuuste samenwerkingsstructuur en werkwijze die
borg staat voor de advisering van B&W, alsmede de inhoudelijke programmering en afstemming
van alle projecten en activiteiten en de projectbewaking op het gebied van de stedelijke
vernieuwing;16
/
De eindverantwoordelijkheid voor de revitalisering van de stedelijke vernieuwing ligt bij het college
van B&W.17

14

Manifest Stedelijke Vernieuwing (2004), p. 1.

15

Den Helder, Doe Normaal (2004), p. 4.

16

Manifest Stedelijke Vernieuwing, p. 3, artikel 6.1.

17

Manifest Stedelijke Vernieuwing, p. 3, artikel 6.3.
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Concretisering samenwerking in 2007
In februari 2007 ondertekenen de betrokken partijen (uitgezonderd de Woningstichting) de
Samenwerkingsovereenkomst Stedelijke Vernieuwing Den Helder (ook wel kortweg
‘Samenwerkingsovereenkomst’ of ‘SOK’ genoemd), en wordt besloten Zeestad op te richten (waar
uiteindelijk de provincie en de gemeente Den Helder in participeren). In de Samenwerkingsovereenkomst
onderstrepen de betrokken partijen het belang van de revitalisering van Den Helder tot centrumgemeente in
de regio.18
Het werkgebied van Zeestad is de volgende:
/
/
/

Stadshart Den Helder (excl. Willemsoord);19
Nieuw Den Helder Centrum;
Herstel van de Stelling van Den Helder.

In het raadsvoorstel waarin de raad gevraagd wordt zijn wensen en bedenkingen kenbaar te maken over het
aangaan van Zeestad CV/BV en het vaststellen van de Samenwerkingsovereenkomst geeft het college naar
de raad aan:
De totstandkoming van de Samenwerkingsovereenkomst Stedelijke Vernieuwing is een belangrijke mijlpaal
voor de stedelijke vernieuwing in Den Helder. Het vormt het startpunt voor een organisatie waarin alle inzet
in het kader van de stedelijke vernieuwing wordt gebundeld en die kan rekenen op de bestuurlijke en
financiële steun van Rijk20 en provincie naar de middelen die uw raad beschikbaar heeft gesteld.21
Met de raad is een wensen- en bedenkingen procedure aangegaan omdat de uiteindelijke
beslisbevoegdheid om een privaatrechtelijke deelneming aan te gaan bij het college ligt.22 In paragraaf 4.4
wordt verder op ingegaan op de wensen en bedenkingen van de raad.

De keuze voor de constructie CV/BV
Om te komen tot de juiste samenwerkingsvorm hebben de gemeente en de provincie een analyse laten
uitvoeren. Belangrijk uitgangspunt daarbij was dat voor de ministeries van Defensie en VROM en de
provincie Noord-Holland essentieel was dat er een samenwerkingsvorm gekozen zou worden met zoveel
mogelijk garanties dat plannen ook tot uitvoering zouden komen. Te lang waren in Den Helder plannen niet
tot uitvoering gekomen. Dit resulteerde uiteindelijk in een constructie waarbij de projectorganisatie extern
geplaatst zou worden, dat wil zeggen: in de verbonden partij Zeestad CV/BV.

18

Samenwerkingsovereenkomst Stedelijke Vernieuwing Den Helder (2007), p. 3-4.

19

Willemsoord maakt geen onderdeel uit van het plangebied van Zeestad, maar wordt uiteindelijk wel opgenomen in het
Uitvoeringsplan Stadshart.
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In het raadsvoorstel wordt gesproken over financiële steun vanuit het Rijk. Hiermee doelt het college op financiële steun van
de ministeries van Defensie en VROM.

21

Raadsvoorstel Nr. 021/BCF (2007), d.d. 16 januari 2007.

22

Deze beslisbevoegdheid ligt vastgelegd in de Nota verbonden partijen Den Helder (2005 – de in 2007 geldende Nota), p. 4.
Verwijzing naar art. 169, lid 2 Gemeentewet. N.B. Dit moet artikel 160 zijn. Artikel 160, lid 2 verplicht het college zijn besluit ter
bespreking voor te leggen aan de gemeenteraad.
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Dit heeft voor hen de volgende voordelen:
/
/

Financiële bijdragen kunnen direct zonder tussenkomst van de gemeente Den Helder op de
rekening van Zeestad CV gezet worden;
Provincie en de ministeries kunnen zelf meebeslissen over de besteding van hun bijdragen als
zijnde aandeelhouder.23

Belangrijkste voordelen voor de gemeente Den Helder zijn:
/
De eindverantwoordelijkheid voor de afrekening van subsidies ligt niet bij de gemeente;
/
Risicodeling: verliezen in de CV worden gedragen door de gemeente (49,5%), provincie (49,5%) en
de BV (1%) (zie verder paragraaf 4.3.);
/
Er is sprake van een beperkte aansprakelijkheid. Gemeente en provincie hoeven niet meer in de
schulden van de BV bij te dragen dan de door hen ingebrachte gelden en goederen.
De keuze voor een CV/BV constructie (en niet alleen een BV) ligt gelegen in het feit dat op deze manier
(vanuit de CV) de mogelijkheid opengelaten wordt voor private partijen om aan te sluiten, zonder dat de
gemeente en provincie hiermee financiële risico’s lopen. Tot op heden is de deelname van private partijen
niet aan de orde geweest.

4.3 / Inrichting ontwikkelorganisatie Zeestad CV/BV
De gemeente Den Helder kent vóór de oprichting van Zeestad een gemeentelijk Projectbureau Stedelijke
Vernieuwing. Bij dit bureau waren de stedelijke vernieuwingsprojecten ondergebracht. Na de reorganisatie in
2005 heeft het gemeentelijk projectbureau geen heldere opdracht meer, zo blijkt uit interviews. Mede
hierdoor kennen projecten soms een (te) lange doorlooptijd, en is de besluitvorming richting provincie
onvoldoende geborgd . Om deze onvolkomenheden in de nieuwe organisatie Zeestad te ondervangen stelt
de provincie bij de aanvang de voorwaarde om eerst een gedegen projectorganisatie in te richten, alvorens
(opnieuw) subsidies toegekend zullen worden.
Hiertoe wordt (vanuit de provincie) een ervaren kwartiermaker aangesteld. Deze krijgt als opdracht mee om
met de juiste mensen een projectorganisatie neer te zetten. Dit heeft ertoe geleid dat voor Zeestad een
directeur van buiten de gemeentelijke organisatie wordt aangetrokken. Deze start in september 2006
(aanvankelijk als directeur van het Projectbureau Stedelijke Vernieuwing, later wordt hij formeel directeur
van Zeestad). Na oprichting van Zeestad CV/BV – formeel na ondertekening van de CV-overeenkomst in
augustus 2007 - wordt de projectorganisatie extern geplaatst, zowel organisatorisch als fysiek.

Bestuurlijke inrichting
In de oprichting van Zeestad CV/BV heeft de Stuurgroep Stedelijke Vernieuwing (kortweg ‘stuurgroep’) een
bepalende rol gespeeld. In de Samenwerkingsovereenkomst uit 2007 staat het volgende over stuurgroep
vermeld: ‘de stuurgroep is het beleidsmakende orgaan voor de organisatie en sturing van de uitvoering van
de stedelijke vernieuwing. […] De stuurgroep beslist op basis van unanimiteit.’
Met het aangaan van de Samenwerkingsovereenkomst, in februari 2007 en het oprichten van Zeestad
CV/BV is de eindverantwoordelijkheid voor stedelijke vernieuwing dus overgedragen van het college naar de
stuurgroep. Het college heeft uiteraard wel zitting in de stuurgroep, maar er is nu sprake van gedeelde
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Raadsvoorstel Nr. 021/BCF (2007), d.d. 16 januari 2007.
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verantwoordelijkheid. Dit wordt bevestigd in interviews. Vanuit haar rol als eindverantwoordelijke stelt de
stuurgroep de volgende documenten vast:24
/
het ondernemingsplan;
/
de exploitatie;
/
de grondexploitaties;
/
begrotingen;
/
meerjarenplanning;
/
jaarplannen.
Over de rol en verantwoordelijkheid van de Algemene vergadering van Aandeelhouders staat – ten tijde van
het aangaan van de Samenwerkingsovereenkomst in februari 2007 - alleen in de bijlage van de
Samenwerkingsovereenkomst iets opgenomen, te weten het Ondernemingsplan Samen bouwen aan Den
Helder. Daarin staat het volgende: ‘de Stuurgroep heeft een werkorganisatie nodig om uitvoering te geven
aan haar taken. Zeestad CV/BV, en met name de Algemene vergadering van Aandeelhouders, is
verantwoordelijk voor alle operationele zaken die de onderneming aangaat.’25
Daarnaast gaan ook de BV- en CV-overeenkomst in op de rol en verantwoordelijkheid van de AvA en de
Vennotenvergadering.26 Deze overeenkomsten worden echter pas in augustus 2007 ondertekend, en zijn
voor zover bekend niet – zoals wel gebeurd is met de Samenwerkingsovereenkomst – voor een wensen- en
bedenkingenprocedure aan de raad voorgelegd.
Qua bestuurlijke inrichting kent Zeestad BV dus een Algemene vergadering van Aandeelhouders (kortweg
‘AvA’) en Zeestad CV een Vennotenvergadering. Beide vergaderingen worden bemenst door dezelfde
personen, en worden op dezelfde dag gehouden. De AvA en Vennotenvergadering worden tweemaal per
jaar gehouden. In de beginperiode was dit viermaal, zo wordt in de interviews aangegeven. Maar nu is dit
dus teruggebracht naar tweemaal (deze frequentie staat zo ook vastgelegd in de statuten/overeenkomst, zie
ook paragraaf 5.1). De BV wordt bestuurd door de directeur van Zeestad, die wordt aangesteld door de AvA.
De directeur van Zeestad legt zowel verantwoording af aan de AvA (provincie en gemeente) als aan de
stuurgroep (ministeries van Defensie en VROM, provincie en gemeente). De stuurgroep is in de laatste
periode wel wat meer op afstand komen te staan, zo geven meerdere betrokkenen aan in interviews. De
verantwoording richt zich tegenwoordig vooral op de AvA – de partij die uiteindelijk ook verantwoordelijk is
voor de meer operationele zaken (zoals vastgelegd in het Ondernemingsplan). De stuurgroep, met grotere
bemensing dan de AvA, bespreekt steeds meer de algemene ontwikkelingen ten aanzien van stedelijke
vernieuwing in Den Helder – wat breder is dan alleen Zeestad.
Verantwoording houdt in dat Zeestad CV/BV jaarlijks een jaarverslag/-rekening opstelt en dat er daarnaast
tussenrapportages worden uitgebracht. Dit waren in eerste instantie kwartaalrapportages; vanaf 2009 wordt
per halfjaar gerapporteerd (zie voor de wijze waarop hier uitvoering aan gegeven wordt ook hoofdstuk 5).
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Samenwerkingsovereenkomst Stedelijke vernieuwing, p. 9, artikel 5.2.

25

Samen bouwen aan Den Helder Ondernemingsplan Zeestad CV/BV (2007), p. 9. Dit is de formulering zoals opgenomen in het
ondernemingsplan. In de praktijk is het uiteraard zo dat de statutair directeur verantwoordelijk is voor alle operationele zaken.
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Zeestad Beheer B.V. statuten, ondertekend d.d. 14 augustus 2007 door de Provincie Noord-Holland en Gemeente Den Helder
en Overeenkomst tot het aangaan van Zeestad Zeestad C.V. ondertekend d.d. 19 augustus 2007 door Gemeente Den Helder,
Provincie Noord-Holland en Zeestad Beheer B.V.
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Organisatorische en personele inrichting
De directeur vertegenwoordigt de beherend vennoot (BV) van de CV en is tevens projectdirecteur. Hij is
verantwoordelijk voor de uitvoering van projecten in de plangebieden van Zeestad en het daarbij behorende
opdrachtgeverschap. Ook is de directeur verantwoordelijk voor de financiën. Hij beheert in die hoedanigheid
het in de CV ingebrachte kapitaal27 en is tevens verantwoordelijk voor verworven subsidies en bijdragen
voor de projecten. De aanvankelijk opgerichte Projectorganisatie Stedelijke Vernieuwing (POS) bestaat niet
meer en is met de oprichting van Zeestad overgenomen door de organisatie van Zeestad.
In 2007 zijn – inclusief de directeur – vijf mensen werkzaam voor Zeestad BV. In 2010 zijn dit er nog drie, in
2011 twee (inclusief directeur). Deze mensen zijn formeel in dienst van de gemeente en worden permanent
gedetacheerd bij Zeestad. Dit vanuit de idee dat Zeestad een tijdelijke organisatie is; wordt de organisatie
opgeheven dan komen deze mensen in principe dus weer beschikbaar voor werkzaamheden binnen de
gemeente. Daarnaast huurt Zeestad regelmatig bij de gemeente personeel in. Dit betreft met name
personeel van het gemeentelijk ingenieursbureau. Dit gaat op projectbasis, waarvoor de gemeente bij
Zeestad offertes indient.28 Ook wordt expertise ingehuurd bij externe bureaus en zzp-ers. De kosten voor
deze inhuur komen voor rekening van de exploitatie van Zeestad. Reguliere werkzaamheden – bijvoorbeeld
de gemeentelijke activiteiten die nodig zijn rondom het in procedure brengen van een bestemmingsplan –
zijn voor rekening van de gemeente.

Financiële inrichting van Zeestad
Uit de interviews wordt duidelijk dat er op het moment van oprichting van Zeestad (februari 2007) enkel
plannen liggen ten aanzien van de zes prioritaire projecten (zie hieronder).29 Voor de rest van de
plangebieden van Zeestad zijn de plannen nog weinig concreet. De gelden die beschikbaar zijn voor
stedelijke vernieuwing zitten verspreid over de gemeentelijke begroting en zijn deels al besteed (zonder
concreet resultaat). M et het aangaan van de Samenwerkingsovereenkomst krijgt Zeestad de beschikking
over een startkapitaal van €17,3 miljoen (€ 6,9 mln gemeente Den Helder; € 6,9 mln provincie NoordHolland; € 3,5 mln ministerie van VROM). Met dit startkapitaal moeten allereerst de zes prioritaire projecten
uitgevoerd worden.30 Deze zijn:
/
Stadshart
− Grachtengordel
− Molenplein
− Kop Beatrixstraat
/
Nieuw Centrum Den Helder
− Marsdiepstraat
− Groene Hart
− Vitalis gebied
In interviews is aangegeven dat deze zes prioritaire projecten in februari 2007 nog geen uitgewerkte
projectplannen of –begrotingen kennen.Wel zijn er, zo blijkt uit de ambtelijke reactie op dit rapport, vanaf het
begin exploitatieopzetten opgesteld. In de ambtelijke reactie wordt tevens opgemerkt dat deze in opdracht
27

Hiertoe behoort ook het Fonds Stedelijke Vernieuwing. De middelen uit dit fonds zijn ingebracht in de CV. Om in het verdere
rapport verwarring te voorkomen, spreken we verder over het in de CV ingebrachte kapitaal.

28

Vóór 2009 werd gewerkt met één contract op jaarbasis, dat aan het begin van het jaar werd opgesteld. Vanaf 2009 wordt met
deelprojecten gewerkt. Offertes worden op uurbasis opgesteld.

29

Raadsvoorstel beschikbaar stellen € 6,9 mln als startkapitaal voor Zeestad CV/BV, d.d. 6 februari 2007.

30

Raadsvoorstel beschikbaar stellen € 6,9 mln als startkapitaal voor Zeestad CV/BV, d.d. 6 februari 2007.
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van de provincie zijn doorgerekend.31 Uit de algemene opmerkingen bij die doorrekeningen wordt duidelijk
dat er op het moment van doorrekening door Ecorys nog een paar vragen bestonden. Zo wordt bij de
doorrekening van het Stadshart Grachtengordel opgemerkt: ‘onduidelijkheid over projectomvang,
verschillende projectopgaaf ontvangen dan bij subsidieaanvraag’.32
Na de oprichting van de CV/BV begint Zeestad vrijwel direct met de planvorming voor de zes prioritaire
gebieden. Met instemming van de provincie wordt besloten om gebiedsgericht te gaan werken, dat wil
zeggen dat per gebied een ontwikkelplan en een gebiedsexploitatie opgesteld worden. Later wordt besloten
deze plannen weer samen te voegen tot in één exploitatie (zie ook hoofdstuk 3). Dit staat ook als zodanig
vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst Stedelijke Vernieuwing Den Helder.33

31

Dit is gebeurd voor de begrotingen voor 1) Stadshart Grachtengordel, 2) Nieuw Den Helder Groene hart, 3) Nieuw Den Helder
woon-zorg concept Vitalis,4) Stadshart Molenplein, 5) Stadshart Beatrixstraat e.o,

32

Doorrekening Begroting Stadshart Grachtengordel, door Ecorys, d.d. 24 april 2006.

33

Samenwerkingsovereenkomst Stedelijke Vernieuwing Den Helder (2007), p. 9, artikel 6.1.
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4.4 / Rol college en raad bij besluitvorming over oprichting
Het besluit tot oprichting van Zeestad CV/BV is door het college van B&W genomen. Dit is conform de eigen
Nota verbonden partijen en de Gemeentewet artikel 160, lid 2.34 Gedeputeerde Staten heeft dit besluit
vervolgens goedgekeurd. De raad is (ook conform de Gemeentewet) gevraagd zijn wensen en bedenkingen
kenbaar te maken ten aanzien van:
/
het aangaan van de Samenwerkingsovereenkomst Stedelijke Vernieuwing Den Helder;
/
de oprichting van en deelneming in de CV/BV Zeestad.
De raad maakt (op de vergadering van 31 januari 2007) twee wensen kenbaar, onder andere over het
afvaardigen van een collegelid in plaats van een directielid in de Algemene vergadering van
Aandeelhouders van de BV Zeestad. De wensen van de raad worden doorgevoerd. Voorafgaand aan de
raadsvergadering bespreekt de raadscommissie Stadsontwikkeling op 22 januari 2007 de
Samenwerkingsovereenkomst en de oprichting van Zeestad CV/BV.
Afspraken over kaderstellende en controlerende taken van de raad
In de Nota verbonden partijen staat het volgende verwoord over de rol van de raad ten aanzien van
deelnemingen zoals Zeestad: ‘met het oog op de voorbereiding van de gemeentelijke programmabegroting
en –rekening dient voor iedere deelneming te worden bepaald of er bij de betreffende deelneming sprake is
van ontwikkelingen, die in de paragraaf ‘Verbonden Partijen’ in programmabegroting of – rekening dient te
worden opgenomen, onder meer met betrekking tot het per deelneming geldende risicoprofiel. […]
Bij de programmabegroting wordt per verbonden partij een toelichting en ter zake doende toelichting
gegeven op:
/
de gang van zaken bij die verbonden partij;
/
het financiële resultaat van het voorgaande jaar en het aandeel van de gemeente daarin;
/
de toekomstverwachtingen, de eventuele risico’s en het nut van het voortbestaan van de
verbintenis’ 35
Hieruit blijkt dat het belangrijkste kaderstellende document voor deelnemingen voor de raad dus de
programmabegroting is; het enige controledocument is de jaarrekening, en daarin (voor beide) de Paragraaf
verbonden partijen.36
Specifiek voor Zeestad staan in de Samenwerkingsovereenkomst op het gebied van kaderstelling de
volgende verplichtingen voor de gemeente Den Helder opgenomen:
/
de gemeente formuleert tijdig en volgens de planning de inhoudelijk relevante beleidskaders voor
de Stedelijke Vernieuwing;
/
de gemeente zet haar ten dienste staande publiekrechtelijke instrumentarium in voor de uitvoering
van de Stedelijke Vernieuwing. 37

34

Zie de in 2007 geldende Nota verbonden partijen (2005), p. 4. N.B. daar wordt per abuis naar artikel 169 i.p.v. 160 verwezen.

35

Nota verbonden partijen (2009), p. 5, artikel 4.5.

36

In de Nota verbonden partijen staat vastgelegd dat de gemeente voor iedere publiekrechtelijke of privaatrechtelijke
deelneming een toezichtsprotocol moet opstellen (p. 5-6). Dit is ook voor Zeestad het geval. Dit is echter geen document waar
de raad de beslissingsbevoegdheid over heeft.

37

Samenwerkingsovereenkomst Stedelijke vernieuwing, p. 6, artikel 4.1.
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In het Ondernemingsplan het volgende aangegeven over de rol van de raad: ‘de gemeenteraad stelt de
beleidskaders vast waarbinnen de Stuurgroep de uitvoering aanstuurt.’38
College en raad hebben onderling enkele aanvullende afspraken gemaakt. Zo blijkt uit een RIB dat de
stukken die op de agenda van de AvA staan worden voor de vergadering ter inzage aan de raad gelegd.39
Uit interviews wordt duidelijk dat de volgende zaken zijn afgesproken:
/
/

college rapporteert aan de raad alleen over zaken die in de AvA zijn vastgesteld;
college rapporteert zowel over beleidsinhoudelijke als financiële resultaten.

4.5 / Ruimtelijke kaderstelling
Kaderstelling door de gemeenteraad vindt onder andere plaats door middel van het vaststellen van de
ruimtelijke kaders. In deze paragraaf wordt - per plangebied - een overzicht geboden van de ruimtelijke
plannen die de gemeenteraad tot op heden heeft gesteld. In tabel 4.1 wordt hiervan een chronologisch
overzicht geboden, vervolgens wordt dit per plangebied nader toegelicht.
Tabel 4.1: Overzicht ruimtelijke kaderstelling door de gemeenteraad

Datum

Kader

Algemeen
Vermoedelijk 200940

Parkeervisie Den Helder. Hoofdlijnen van het parkeerbeleid

6/9/2010

Nota Wonen

Stadshart
2005

Structuurplan Stadshart 2020

30/9/2008

Uitwerkingsplan Stadshart

13/5/2010

Raad geïnformeerd over in procedure brengen bestemmingsplan Stadshart

Juni 2011

Vaststelling bestemmingsplan Stadshart

Begin 2012

Beoogde vaststellingsdatum bestemmingsplan Willemsoord

Nieuw Centrum Den Helder
9/12/2004

Wijkvisie Nieuw Centrum Den Helder

onbekend

Wijkontwikkelingsplan Texelstroomlaan e.o.

5/10/2006

Bestuursopdracht voor vestiging MFC op locatie COMRA-complex

10/9/2007

Bestemmingsplan Nieuw Den Helder West 2006

02/02/2009

Realisatie MFC Nieuw Den Helder

De Stelling
April 2003

38

Structuurvisie “De Stelling op herhaling”

Samen bouwen aan Den Helder; Ondernemingsplan Zeestad CV/BV (2007), p. 9.

39

N.B. deze afspraak staat ook verwoord in de RIB nr. 66 (2007) betreffende de sturings- en verantwoordingsrelatie Zeestad
CV/BV en Willemsoord BV.

40

De ambtelijke reactie op het conceptrapport verwees naar de Parkeervisie Den Helder. De desbetreffende visie werd als
bijlage bijgevoegd, het bijbehorende raadsvoorstel en raadsbesluit ontbrak echter. De rekenkamercommissie heeft dus niet
kunnen vaststellen wanneer de raad deze parkeervisie heeft vastgesteld.
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Datum

Kader

17/12/2007

Inrichtingsvoorstel voor De Stelling op Den Helder

Stadshart
De basis voor de ruimtelijke plannen met het Stadshart en Willemsoord zijn gelegd in het Structuurplan
Stadshart 2020, dat de gemeenteraad in 2005 heeft vastgesteld. Uit interviews werd duidelijk dat het lastige
van dit structuurplan was, dat er geen financiële paragraaf aan gekoppeld was. In het begeleidend
raadsvoorstel komt het financiële aspect niet aan bod; het raadsvoorstel gaat niet in op de financiële
consequenties van het Structuurplan Stadshart en de raad wordt ook niet gevraagd om met het vaststellen
van het Structuurplan krediet beschikbaar te stellen.41 In interviews is aangegeven dat uit latere
haalbaarheidsstudies duidelijk werd dat de plannen waartoe met het Structuurplan was besloten, niet
haalbaar bleken. In de ambtelijke reactie op het conceptrapport wordt verwezen naar een
haalbaarheidsstudie (beoordelingsrapport marktconsultaties) uit 2005 waaruit blijkt dat “uit de
marktconsultaties is gebleken dat de integrale visie op het structuurplan op zowel stedebouwkundig,
programmatisch als financieel gebied door ontwikkelaars wordt onderschreven”,42 Bij het vaststellen van het
Structuurplan is deze haalbaarheidsstudie niet aan de raad aangeboden. Wellicht dat dit op een later
moment wel gebeurd is, maar binnen de gemeentelijke organisatie is niet bekend of, en zoja wanneer, deze
haalbaarheidsstudie aan de raad is aangeboden.
In afwachting van het uitwerkingsplan, besluit de raad op 3 september 2007 de werkingsduur van de Wet
voorkeursrecht gemeenten43 met één jaar te verlengen.44 Op basis van het Structuurplan en
haalbaarheidsstudies heeft Zeestad vervolgens het Uitwerkingsplan Stadshart opgesteld. Het
uitwerkingsplan is een richtinggevend document voor de ontwikkeling van het Stadshart. Het vormt de
schakel tussen het structuurplan en de bestemmingsplannen. Uit het begeleidend raadsvoorstel wordt
duidelijk dat in het uitwerkingsplan wordt gekozen voor ‘een integrale gebiedsgerichte aanpak gericht op
verbetering van het woon- en leefklimaat in het gehele gebied.’45 Het Uitwerkingsplan Stadshart is gericht op
een periode van 15 jaar. In het uitwerkingsplan worden drie fasen onderscheiden:
/

2008 t/m 2013: fase 1

/

2014 t/m 2018: fase 2

/

2019 t/m 2024: fase 346

41

Raadsvoorstel Structuurplan Stadshart 2020, d.d. 26 juli 2005, nr. 75/BSP (2005).

42

050922 - Beoordelingsrapport Marktconsultaties 1482, pag. 13.

43

De Wet voorkeursrecht gemeenten geeft gemeenten, provincies en het Rijk de mogelijkheid om als eerste te reageren
op een aanbod tot verkoop van gronden. Het doel van de wet is om overheden een betere uitgangspositie op de grondmarkt

te geven bij de uitvoering van het ruimtelijk beleid. De wet is per 1 juli 2010 herzien is en aangepast aan de nieuwe Wro. Tevens
hebben ook Rijk en Provincie de voorkeursrechtbevoegdheid gekregen.
44

Raadsbesluit verlenging werking Wvg Stadshart (88/RWO), d.d. 3 september 2007, bij raadsvoorstel verlenging werking Wvg
Stadshart (776/RWO), d.d. 7 augustus 2007. Uit dit raadsbesluit blijkt tevens dat de raad in 2005, gelijktijdig met het vaststellen
van het Structuurplan, heeft besloten om op bedoelde percelen in het Stadshart het voorkeursrecht van toepassing te laten zijn.

45

Raadsvoorstel vaststellen Uitwerkingsplan Stadshart, d.d. 16 september 2008.

46

Uitwerkingsplan Stadshart, pag. 116.
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Het concept-uitwerkingsplan wordt, samen met de onderliggende exploitatie, op 22 april 2008 aan de raad
gezonden. Op 30 september 2008 stelt de gemeenteraad het Uitwerkingsplan Stadshart / Willemsoord vast.
Op het voorstel zoals dat voorligt, worden zes amendementen ingediend en aangenomen.47 Dit resulteert er
in dat de raad op 30 september 2008 onder meer het volgende besluit:
/

Uitwerkingsplan Stadshart vast te stellen met dien verstande dat Raadsinformatiebrief (RIB) nr. 83
integraal deel uit maakt van de besluitvorming, met in achtneming van de wijziging dat de
Bethelkerk in stand zal blijven en dat nader onderzoek moet aantonen hoe de doorstroming kan
worden geoptimaliseerd;

/

Het college op te dragen om halfjaarlijks te rapporteren volgens een in overleg met de raad vast te
stellen format dat onder meer de voortgang van de planontwikkeling en daaraan gekoppelde
exploitatie en/of grondexploitatie weergeeft. 48

Behalve het vaststellen van het Uitwerkingsplan Stadshart, is de raad ook bevoegd tot het vaststellen van
bestemmingsplannen. Op 13 mei 2008 informeert het college de raad dat zij het bestemmingsplan Stadshart
in procedure brengen. In de raadsinformatiebrief merkt het college onder meer het volgende op: “Dit
bestemmingsplan maakt het mogelijk om de bouwplannen te realiseren die voortkomen uit het (concept van)
Uitwerkingsplan Stadshart Den Helder. […] Voor de plangebieden gelden thans 17 verschillende
bestemmingsplannen. Met het onderliggende bestemmingsplan wordt dit teruggebracht tot één plan.’49
Uit de eerste halfjaarrapportage Zeestad 2010 wordt duidelijk dat het ontwerpbestemmingsplan gereed is.
Besluitvorming door het college zou plaatsvinden in september 2010, waarna het plan ter inzage zou
worden gelegd. De verwachting is dat dit bestemmingsplan in januari 2011 door de gemeenteraad zou
kunnen worden vastgesteld.50 Uit de ambtelijke reactie wordt duidelijk dat het college het bestemmingsplan
in juni 2011 ter vaststelling aan de raad heeft aangeboden.
Op 5 juli 2010 besluit de raad vervolgens om de gemeentelijke bijdrage voor het UP Stadshart 1e fase naar
voren te halen (zie ook paragraaf 4.6 Financiële kaderstelling).51 In de inleiding van dit raadsvoorstel wordt
ingegaan op de ruimtelijke gevolgen. Dit nadat is opgemerkt dat een door het vorige college aangeleverd
raadsvoorstel over de gemeentelijke bijdrage voor het UP Stadshart door het nieuwe college opnieuw tegen
het licht is gehouden. Dit heeft er toe geleid dat ‘wij een aantal projecten in de openbare ruimte willen
doorschuiven baar de tweede fase, De wens om de onttrekking uit de strategische reserve daarbij te
beperken om deze ook te kunnen benutten voor de havenontwikkeling gaf daarbij de doorslag. Vooral het
besluit de herinrichting van de Beatrixstraat Oost door te schuiven naar de tweede fase leverde in de
gemeentelijke bijdrage een besparing van ruim € 1 mln op.’52 Welke precieze gevolgen voor de uitvoering
van het UP Stadshart 1e fase, dit raadsbesluit heeft, wordt uit het raadsvoorstel echter niet duidelijk.
Behalve het bestemmingsplan Stadshart gaat voor dit plangebied ook het bestemmingsplan Willemsoord
een belangrijke rol spelen. Dit bestemmingsplan is momenteel in ontwikkeling. Uit de eerste

47

Raadsbesluit vaststelling Uitwerkingsplan Stadshart, BI08.01710, d.d. 30 september 2008.

48

Raadsbesluit vaststelling Uitwerkingsplan Stadshart, BI08.01710, d.d. 30 september 2008.

49

RIB Bestemmingsplan Stadshart Den Helder 2009, nr. 36 (2008), d.d. 13 mei 2008.

50

Halfjaarrapportage Zeestad 1 januari – 30 juni 2010, pag. 16.

51

Raadsbesluit ‘Bijdrage gemeente in exploitatietekort uitwerkingsplan UP) Stadshart 1e fase’ (RB10.0087), d.d. 5 juli 2010.

52

Raadsvoorstel ‘Bijdrage gemeente in exploitatietekort uitwerkingsplan (UP) Stadshart 1e fase (RVO10.0079), d.d. 1 juni 2010.
29

halfjaarrapportage 2010 van Zeestad wordt duidelijk dat de verwachting is dat het bestemmingsplan
Willemsoord in het eerste kwartaal 2012 door de raad kan worden vastgesteld.53

Nieuw Den Helder Centrum (NDHC)
Uit de Samenwerkingsovereenkomst wordt duidelijk dat het vertrekpunt voor de ontwikkeling van Nieuw Den
Helder Centrum anders is dan de ontwikkeling van het Stadshart, omdat voor Nieuw Den Helder Centrum al
een integraal gebiedsplan (wijkvisie)54 en een wijkontwikkelingsprogramma bestond. Dit
wijkontwikkelingsprogramma beschrijft, zo blijkt uit de Samenwerkingsovereenkomst, de projecten en
programma’s voor de ISV periode 2005-2009.55 Het wijkontwikkelingsprogramma is vervolgens uitgewerkt in
wijkontwikkelingsplannen. De plangrenzen van het gebied van Nieuw Centrum Den Helder komen overeen
met het wijkontwikkelingsplan Texelstroomlaan e.o., dat door de raad is vastgesteld. De ruimtelijke kaders
voor Nieuw Centrum Den Helder worden dus met name gevormd door het Wijkontwikkelingsplan
Texelstroomlaan e.o.. Het raadsvoorstel voor het vaststellen van de Wijkvisie Texelstroomlaan, bevatte
geen financiële paragraaf. Het raadsvoorstel bood daarmee nog geen inzicht in de financiële consequenties
van de uitvoering van deze wijkvisie.56 In hoeverre de raad hierover bij het vaststellen van het
wijkontwikkelingsplan wel een besluit heeft genomen, is niet bekend.
Binnen dit wijkontwikkelingsplan wordt een aantal projecten uitgevoerd. Daartoe behoren onder andere de
drie prioritaire projecten die bij de oprichting van Zeestad al als zodanig benoemd zijn: Vitalis,
Marsdiepstraat en Groene hart.57 Naast deze drie prioritaire projecten, zijn er een aantal andere
deelprojecten die onderdeel uitmaken van Nieuw Centrum Den Helder (zie ook figuur 3.1). Nadat het
ontwerp Bestemmingsplan “Nieuw Den Helder West 2006” ter inzage heeft gelegen en er een aantal
zienswijzen zijn ingediend, heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan op 10 september 2007
vastgesteld.58 Vervolgens heeft de gemeente dit plan ter goedkeuring aan de provincie Noord-Holland
voorgelegd. Zij hebben hier op 6 december 2007 mee ingestemd. Op 15 januari 2008 informeert het college
van B&W de gemeenteraad dat – ter afronding van de vaststellingsprocedure – het bestemmingsplan voor 6
weken ter inzage is gelegd.59
Specifieke besluiten neemt de raad verder nog over de komst van een Multifunctioneel Centrum (MFC) in
Nieuw Den Helder. In oktober 2005 geeft de raad het college een bestuursopdracht voor de vestiging van

53

Halfjaarrapportage Zeestad 1 januari – 30 juni 2010, pag. 16.

54

Raadsvoorstel tot het vaststellen van de Wijkvisie Texelstroomlaan e.o. (Nieuw Den Helder Centrum), d.d. 2 november 2004 ,
Nr. 161/RWO (2004), datum vaststelling door raad onbekend, wel wordt duidelijk dat de commissies Stadsontwikkeling en –
beheer en Maatschappelijk Welzijn hebben d.d. 23 november 2004 ingestemd met het voorstel. Uit de SOK (bijlage 4,
projectenportefeuille, pag. 20) wordt duidelijk dat de raadsvergadering op 9 december 2004 heeft plaatsgevonden.
55

SOK, 20 februari 2007,Bijlage 4, Projectenportefeuille, pag. 20.

56

Raadsvoorstel tot het vaststellen van de Wijkvisie Texelstroomlaan e.o. (Nieuw Den Helder Centrum), d.d. 2 november 2004 ,
Nr. 161/RWO (2004), vastgesteld d.d. 9 december 2004.
57

Zie SOK, 20 februari 2007, Bijlage 4, Projectenportefeuille, pag. 20 en ook raadsbesluit beschikbaar stellen startkapitaal
Zeestad, d.d. 6 februari 2007.

58

Raadsvoorstel tot het vaststellen van bestemmingsplan ‘Nieuw Den Helder West 2006’, d.d. 18 juli 2007, Nr. 705/RWO (2007).

59

RIB Bestemmingsplan Nieuw Den Helder West, d.d. 15 januari 2008.
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een MFC op de locatie COMRA-complex.60 Nadat de raad in juni 2008 is geïnformeerd over de voortgang
en mogelijkheden met betrekking tot de realisatie van het MFC61, stemt de raad in februari 2009 in met het
beschikbaar stellen van kredieten voor de realisatie van het MFC62 (zie ook paragraaf 4.6).

De Stelling
In april 2003 heeft de raad de structuurvisie “De Stelling op herhaling” vastgesteld.63 In die visie is
vastgesteld dat De Stelling, die wordt gevormd door een aantal forten, verbindingsgrachten en
groenelementen en als een schil om het Stadshart heen ligt, als bepalend element in de stedenbouwkundige
opzet van Den Helder wordt beschouwd. Dit heeft er voor gezorgd dat De Stelling is opgenomen in de
aanpak van de Stedelijke Vernieuwing in Den Helder.64 In het raadsvoorstel tot vaststelling van de
structuurvisie wordt niet ingegaan op de financiële consequenties van de Structuurvisie. Wel omvat het
raadsbesluit een bestuursopdracht voor het uitwerken de Structuurvisie waarbij onder andere dient te
worden ingegaan op de financiële consequenties.65 Of en wanneer die uitwerking naar de raad is gegaan, is
niet meer vast te stellen.
Uit de Samenwerkingsovereenkomst wordt duidelijk dat de rol van Zeestad CV/BV in het plangebied De
Stelling anders is dan in de andere twee plangebieden (Stadshart en NCDH): ‘de inspanningen van Zeestad
CV/BV zijn er op gericht op het herstellen en versterken van de cultuur- en natuurwaarden in het gebied en
het verbeteren van de gebruiksmogelijkheden van de liniedijk en forte’.66
In december 2007 stelt de raad het Inrichtingsvoorstel De Stelling van Den Helder vast, Over de aanpak
van dit besluit wordt het volgende opgemerkt: ‘het vaststellen van het inrichtingsvoorstel, dat de status van
Beeldkwaliteitplan heeft, is een voorbereidende handeling om over te gaan tot de technische uitwerking en
uitvoering van de eerste fase van herinrichting van de Stelling van Den Helder’.67

60

Raadsbesluit ‘Bestuursopdracht voor de vestiging van een MFC op de locatie van het huidige COMRA-complex’, d.d. 5
oktober 2005, inclusief amendement 11.1, bij raadsvoorstel 96/OWS (2005), ‘Voorstel voor het vaststellen van de
Bestuursopdracht voor de vestiging van een MFC op de locatie van het huidige COMRA-complex’, d.d. 28 juni 2005.

61

RIB 58 (2008), ‘Realisatie Multifunctioneel Centrum Nieuw Den Helder’, d.d. 25 juni 2008.

62

Raadsbesluit Realisatie MFC Nieuw Den Helder, d.d. 2 februari 2009 (RB09.001), behorende bij raadsvoorstel Realisatie MFC
Nieuw Den Helder (BI08.02780), d.d. 23 december 2008.

63

Raadsvoorstel tot het vaststellen van de Structuurvisie voor de Stelling van Den Helder De Stelling op Herhaling d.d. 1 april
2003. Nr. 47/S&B (2003), datum raadsbesluit onbekend.
64

SOK, 20 februari 2007,Bijlage 4 Projectenportefeuille, pag. 25.

65

Raadsvoorstel tot het vaststellen van de Structuurvisie voor de Stelling van Den Helder De Stelling op Herhaling d.d. 1 april
2003. Nr. 47/S&B (2003), datum raadsbesluit onbekend.
66

SOK, 20 februari 2007, Bijlage 4 Projectenportefeuille, pag. 25.

67

BI07.00715 ‘Inrichtingsvoorstel voor de Stelling van Den Helder, d.d. 4 december 2007. Raadsbesluit onbekend, datum
vermoedelijk 17 december 2007.
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4.6 / Financiële kaderstelling
Kaderstelling door de gemeenteraad vindt ook plaats door middel van de kredieten die hij beschikbaar stelt.
In deze paragraaf wordt een overzicht geboden van de besluiten die de gemeenteraad genomen heeft met
betrekking tot de financiële middelen voor Zeestad c.q. stedelijke vernieuwing. Allereerst wordt in tabel 4.2
hiervan een chronologisch overzicht geboden, vervolgens wordt dit nader toegelicht.
Tabel 4.2: Overzicht financiële kaderstelling door de gemeenteraad

Datum

Bedrag

Beschikbaar gesteld ten behoeve van

6/2/2007

Eenmalig € 6,9 mln

Eenmalig startkapitaal voor realisatie 6 prioritaire projecten.

17/12/2007

Doorgeleiding € 2,4 mln
en beschikbaar stellen
co-financiering € 2,2
mln,

Met dit besluit stemt de raad in de ISV2-gelden, ter hoogte van €
2,4 miljoen rechtstreeks door te geleiden naar Zeestad. Tevens
stelt de gemeente € 2,2 miljoen als co-financiering beschikbaar.

17/12/2007

Onttrekking en
doorgeleiding

Met dit besluit stemt de raad in met een voorstel om € 407.000 te
onttrekken uit de reserve De Stelling, ten behoeve van een
inrichtingsvoorstel voor de Stelling Den Helder.68 Deze gelden zijn
vervolgens meegenomen in de exploitatie Zeestad, waar De
Stelling deel vanuit maakt.

€ 407.000

23/6/2008

Structureel € 2,5 mln

Met het vaststellen van de Voorjaarsnota 2008 heeft de
gemeenteraad besloten om structureel (voor een periode van 15
jaar) € 2,5 miljoen per jaar beschikbaar te stellen voor Stedelijke
Vernieuwing. Dit is jaarlijks € 500.000 meer dan reeds in de
begroting was opgenomen voor Stedelijke Vernieuwing.

15/12/2008

Eenmalig € 220.000

Aanvullend aan de financiering van de exploitatie Zeestad heeft de
raad op 15 december 2008 een aanvullend krediet van € 220.000
beschikbaar gesteld voor de inrichting van de eerste fase van het
Stadspark. De dekking voor dit budget is gevonden in de
bestemmingsreserve Wijkbeheer.69

2/2/2009

Eenmalig € 1.008.480
beschikbaar stellen voor
het MFC

Met dit besluit stelt de raad krediet beschikbaar voor de realisatie
van een multifunctioneel centrum (MFC) in Nieuw Den Helder. Het
besluit omvat twee kredieten: 1) een investeringssubsidie van €
858.480 aan de Woningstichting ten behoeve van de realisatie van
de MFC en 2) € 150.000 uit de reserve MFC vrij te maken waaruit
Zeestad op declaratiebasis een bijdrage in de
voorbereidingskosten ontvangt.70

11/11/2009

Storting € 33,6 mln in

Hiermee heeft de gemeenteraad besloten om de NUON-gelden (ter
hoogte van ongeveer € 33,6 miljoen) te storten in een

68

BI07.00715 ‘Inrichtingsvoorstel voor de Stelling van Den Helder, d.d. 4 december 2007. Raadsbesluit onbekend, datum
vermoedelijk 17 december 2007. Dit blijkt tevens uit de programmabegroting 2009-2012, pag. 29.
69

Raadsbesluit financiering eerste fase stadspark, d.d. 15 december 2008, behorende bij raadsvoorstel financiering eerste fase
stadspark, d.d. 25 november 2008.
70

Raadsbesluit Realisatie MFC Nieuw Den Helder, d.d. 2 februari 2009 (RB09.001), behorende bij raadsvoorstel Realisatie MFC
Nieuw Den Helder (BI08.02780), d.d. 23 december 2008.
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Datum

Bedrag

Beschikbaar gesteld ten behoeve van

bestemmingsreserve

bestemmingsreserve Strategische Visie. Tevens heeft de raad
besloten om voor een periode van 15 jaar, jaarlijks 2 miljoen euro
uit die bestemmingsreserve toe te kennen aan de exploitatie van
Zeestad.71 Dit besluit zorgt er voor dat een groot deel van de
eerder toegekende kredieten (met name het structurele krediet dat
de raad op 23 juni 2008 beschikbaar stelde), vanaf nu gefinancierd
worden vanuit de nieuw op te richten bestemmingsreserve
Strategische Visie. Dit besluit is dus geen aanvullend krediet dat
rechtstreeks aan Zeestad wordt toegekend. Het besluit had met
name tot doel de begroting 2010-2013 sluitend te kunnen krijgen
en heeft in die zin indirect bijgedragen aan reeds eerder
beschikbaar gestelde kredieten voor Zeestad.

Structurele onttrekking
€ 2 mln per jaar t.b.v.
Zeestad

26/4/2010

Aanvraag ISV3 ter
hoogte van € 1,8 mln en
beschikbaar stellen cofinanciering € 1,8 mln.

Hiermee besluit de raad over de aanvraag van de ISV3-gelden,
waarbij de raad tevens expliciet besluit om – als de subsidie wordt
toegekend – dit geld in te zetten voor de realisatie van een
specifiek project: Spoorstraat Oost. Tevens stelt de gemeente € 1,8
miljoen als co-financiering beschikbaar.

05/07/2010

Naar voren halen van
gemeentelijke bijdrage
UP Stadshart € 25 mln
en onttrekking €1,6 mln

Met dit besluit heeft de raad ingestemd met het voorstel om de
gemeentelijke bijdrage voor het UP Stadshart 1e fase (totaal € 25
mln) naar voren te halen. Dit houdt in € 5,5 mln per jaar in de
periode 2010 t/m 2013 en € 3 mln in 2014. Daarnaast heeft de
raad besloten om € 1,6 mln te onttrekken aan de reserve
Strategische Visie ter dekking van aanvullende gemeentelijke
bijdragen in het Stadspark en de openbare buitenruimte.72

Gemeentelijke kredieten
Naast drie kleinere bedragen (in 2007 voor De Stelling, in 2008 voor het Stadspark en in 2009 voor het MFC
Nieuw Den Helder, zie ook tabel 4.2) kan grofweg gesteld worden dat er op drie momenten door de
gemeenteraad budget beschikbaar gesteld als dekking voor de exploitatie van Zeestad:

71

/

Eenmalig een startkapitaal van 6,9 miljoen euro (door de raad vastgesteld op 6 februari 2007) dat is
ingezet voor de realisatie van de zes prioritaire projecten (later zijn die zes prioritaire projecten
ingebracht in de exploitatie Zeestad). Dit bedrag wordt gestort in het Fonds Stedelijke Vernieuwing;

/

Bij de Voorjaarsnota 2008, door de raad vastgesteld op 23 juni 2008, heeft de raad besloten dat
jaarlijks (voor een periode van 15 jaar) een structureel bedrag van ongeveer € 2,5 miljoen nodig is
om de opgaven voor Stedelijke Vernieuwing te realiseren. Uit de voorjaarsnota wordt tevens
duidelijk dat hiervoor reeds € 2 miljoen per jaar beschikbaar was. Met het vaststellen van de

Deze bijdrage heeft dus niet alleen betrekking op de eerste fase van Zeestad, maar op de totale ontwikkeling.

72

Raadsbesluit ‘Bijdrage gemeente in exploitatietekort uitwerkingsplan UP) Stadshart 1e fase’ (RB10.0087), d.d. 5 juli 2010,
horende bij raadsvoorstel ‘Bijdrage gemeente in exploitatietekort uitwerkingsplan (UP) Stadshart 1e fase (RVO10.0079), d.d. 1
juni 2010.
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Voorjaarsnota 2008 heeft de raad besloten daar structureel € 500.000 aan toe te voegen en jaarlijks
€ 2,5 miljoen beschikbaar te stellen voor Stedelijke Vernieuwing73;
/

Op 11 november 2009 heeft de gemeenteraad besloten om de NUON-gelden (ter hoogte van
ongeveer € 33,6 miljoen) te storten in een bestemmingsreserve Strategische Visie. Tevens heeft de
raad besloten om voor een periode van 15 jaar, jaarlijks 2 miljoen euro uit die bestemmingsreserve
toe te kennen aan de exploitatie van Zeestad.74 Hiermee heeft de gemeenteraad er dus mee
ingestemd om een groot deel van de eerder al beschikbaar gestelde middelen te financieren uit de
nieuw opgerichte bestemmingsreserve Strategische Visie.

/

Op 5 juli 2010 besluit de raad de gemeentelijke bijdrage voor het UP Stadshart 1e fase naar voren
te halen en de gemeentelijke bijdrage van € 25 mln in plaats van in tien jaar, in vijf jaar beschikbaar
te stellen.75 Dat betekent in plaats van € 2,5 mln per jaar, in de periode 2010 t/m 2013 € 5 mln per
jaar en in 2014 € 3 mln. In het raadsvoorstel worden de volgende financiële gevolgen geschetst:
‘het naar voren halen van de gemeentelijke bijdrage heeft financiële gevolgen. De rente die aan de
reserve Strategische Visie zou worden toegevoegd wordt minder. Over de gehele periode 2010 –
2014 heeft dit een effect van ongeveer € 3,7 mln.’ Als alternatieven worden genoemd het schrappen
va projecten of een verdergaande versobering van de uitvoering van projecten. In beide
alternatieven wordt weinig heil gezien. Bovendien wordt als argument aangedragen: ‘het zo volledig
mogelijk uitvoeren van het Uitwerkingsplan Stadshart is een voorwaarde welke de provincie stelt om
de € 10 mln provinciale bijdrage bij te dragen. Bij het onvolledig uitvoeren van de plannen bestaat
het risico dat de provincie haar bijdrage intrekt.’ 76

/

Daarnaast besluit de raad op hetzelfde moment om een aanvullend bedrag van € 1, 6 mln te
onttrekken uit de reserve Strategische Visie.77 Dit bedrag is opgebouwd uit twee componenten.
Allereerst is er de eerder vastgestelde bijdrage voor het Stadspark (ad € 600.000). Aanvankelijk
was besloten dit bedrag te dekken uit de reserve Bovenwijkse Voorzieningen. Deze reserve is
echter bedoeld voor de ontsluiting van Julianadorp, vandaar dat de raad besluit dit bedrag te
dekken uit de reserve Strategische Visie. Daarnaast zal er, zo stelt het raadsvoorstel, voor de
realisatie van het UP Stadshart 1e fase, nog een gemeentelijke bijdrage voor de openbare
buitenruimte van € 1.430.000 nodig zijn. In de begroting is voor onderhoudsbudgetten slechts €
430.000 beschikbaar. De resterende € 1 mln zal uit de reserve Strategische Visie worden gedekt.
De vrij besteedbare ruimte in de reserve Strategische Visie loopt hiermee terug van € 9,7 mln naar
€ 4,4 mln.
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Voorjaarsnota 2008 ‘Door keuze op koers’, door de raad vastgesteld d.d. 23 juni 2008.

74

Deze bijdrage heeft dus niet alleen betrekking op de eerste fase van Zeestad, maar op de totale ontwikkeling.
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Raadsvoorstel ‘Bijdrage gemeente in exploitatietekort uitwerkingsplan (UP) Stadshart 1e fase (RVO10.0079), d.d. 1 juni 2010.
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Raadsvoorstel ‘Bijdrage gemeente in exploitatietekort uitwerkingsplan (UP) Stadshart 1e fase (RVO10.0079), d.d. 1 juni 2010.
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Raadsvoorstel ‘Bijdrage gemeente in exploitatietekort uitwerkingsplan (UP) Stadshart 1e fase (RVO10.0079), d.d. 1 juni 2010.
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Doorgeleiding provinciale ISV-subsidies
Daarnaast heeft de raad op een aantal momenten besloten over de toekenning van provinciale ISVsubsidies78 aan Zeestad. Indirect betrekking hebbend op de gemeentelijke bijdrage, zijn de provinciale ISVsubsidies. Die werden in het verleden aan de gemeente uitgekeerd.
Op 17 december 2007 heeft de raad het ISV2-programma 2005-2009 vastgesteld. Met het vaststellen van
dit programma heeft de raad ingestemd met een herziening van het bestedingsvoorstel.79 zoals de raad dat
in maart 2005 had vastgesteld met het vaststellen van het MOP 2005-2009. Met dit besluit stemt de raad
ermee indat de ISV2-gelden (ter hoogte van € 2,4 miljoen euro) voortaan rechtstreeks vanuit de provincie
worden doorgeleid naar Zeestad80 Tevens heeft de raad besloten tot het beschikbaar stellen van € 2,2
miljoen euro aan co-financiering.81 Uit de besluitenlijst van deze vergadering wordt duidelijk dat drie partijen
tegen het voorstel stemden en dat één fractie voornemens was een motie in te dienen dat aan de raad
gerapporteerd diende te worden over de financiële en inhoudelijke voortgang van de projecten. Nadat de
wethouder toezegde dat de kwartaalrapportages ter beschikking van de raad gesteld zouden worden, trok
de fractie genoemde motie in.82
Op 26 april 2010 heeft de gemeenteraad ingestemd met het indienen van de aanvraag voor het
Meerjarenontwikkelingsprogramma Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 3 (MOP ISV3) bij de
provincie Noord-Holland.83 Deze aanvraag is gericht op de verkrijging van € 1.779.000 voor stedelijke
vernieuwing en € 825.000 voor bodemprojecten. Uit het raadsvoorstel en het begeleidend
Meerjarenontwikkelingsprogramma ISV3 wordt duidelijk dat de gemeente de gelden voor Stedelijke
Vernieuwing wil gaan inzetten voor de ontwikkeling van het Stadshart en Willemsoord en dat de middelen
daarbij expliciet ten goede zullen komen aan een specifiek project: Spoorstraat Oost.84 Met het instemmen
met deze aanvraag besluit de raad tevens tot het beschikbaar stellen van eenzelfde bedrag (€ 1.779.497)
aan cofinanciering.85 In de raad wordt echter een motie aangenomen waarmee wordt afgesproken dat het
subsidiebedrag pas besteed wordt, wanneer zekerheid bestaat dat aan alle eisen, gelden voor verkrijging
van de ISV3-subsidie, wordt voldaan. Dit om te voorkomen dat de gemeente Den Helder op een later tijdstip
subsidies zou moeten terugbetalen.86 Noch in het raadsvoorstel, noch in het raadsbesluit staat vermeld op
welke wijze die cofinanciering gedekt is.
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ISV staat voor Investeringsbijdrage Stedelijke Vernieuwing, een subsidie vanuit het Rijk die via de provincies wordt verstrekt
aan gemeenten die een extra investering in stedelijke vernieuwing kunnen gebruiken. Deze subsidie is op meerdere momenten
(meerdere tranches) verstrekt. Dit wordt aangeduid met bijvoorbeeld ISV2 of ISV3.
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Zie ook raadsvoorstel, ‘bestedingsvoorstel ISV2’, kenmerk BI07.00554, d.d. 20 november 2007. Uit dit raadsvoorstel wordt
duidelijk op welke punten het herziene bestedingsvoorstel afwijkt van het op 30 maart 2005 vastgestelde Meerjarenontwikkelings
Programma (MOP) 2005-2009.
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Raadsvoorstel ‘Bestedingsvoorstel ISV2’, d.d. 20 november 2007, kenmerk BI07.00554, raadsbesluit d.d. 17 december 2007.
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Raadsvoorstel ‘Bestedingsvoorstel ISV2’, d.d. 20 november 2007, kenmerk BI07.00554, raadsbesluit d.d. 17 december 2007.

82

Besluitenlijst raadsvergadering 17 december 2007.

83

Raadsbesluit Meerjarenontwikkelingsprogramma ISV3 2010-2014, d.d. 26 april 2010, RB10.0038.

84

RIB (kenmerk AU10.04335), Behandeling ISV3-aanvraag, d.d. 7 april 2010 en Meerjarenontwikkelingsprogramma ISV3 20102014, onder andere hoofdstuk 4, afweging en selectie van doelen gemeente, geen pagina nr.
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RIB (kenmerk AU10.04335), Behandeling ISV3-aanvraag, d.d. 7 april 2010 en Meerjarenontwikkelingsprogramma ISV3 20102014, onder andere hoofdstuk 4, afweging en selectie van doelen gemeente, geen pagina nr.
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Raadsbesluit Meerjarenontwikkelingsprogramma ISV3 2010-2014, d.d. 26 april 2010, RB10.0038.
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Parkeerexploitatie geen onderdeel van exploitatie Zeestad
In het onderzoek is duidelijk geworden dat de gemeente verantwoordelijk is voor het ontwikkelen,
exploiteren en beheren van parkeerlocaties. Daaronder vallen in ieder geval de te (ver)bouwen
parkeergarages van Het Zusterhuis en De Sluisdijkstraat. Duidelijk is dat de parkeerexploitatie onder de
verantwoordelijkheid valt van de gemeente en geen onderdeel uitmaakt van de exploitatie van Zeestad.
Hoeveel middelen de gemeente hiervoor beschikbaar stelt, en waaruit zij dit financiert, is niet duidelijk. Zij
hebben hierover geen separate raadsbesluiten ontvangen.

Financiën Stadshart
Ten behoeve van het Stadshart heeft de raad (aanvullend aan de financiering van de exploitatie Zeestad,
zie paragraaf 3.2) op 15 december 2008 een aanvullend krediet van € 220.000 beschikbaar gesteld voor de
inrichting van de eerste fase van het Stadspark. De dekking voor dit budget is gevonden in de
bestemmingsreserve Wijkbeheer.87 In januari 2011 is de raad via een RIB separaat geïnformeerd over de
stand van zaken van het Stadspark.88
Op 5 juli 2010 heeft de raad besloten de gemeentelijke bijdrage voor het UP Stadshart 1e fase naar voren te
halen (zie hiervoor ook passage ‘gemeentelijke kredieten’).

Ontwikkeling van de Schouwburg
Een punt van aandacht in de ontwikkeling van het Stadshart is de ontwikkeling van de schouwburg.
Verplaatsing van de schouwburg naar Willemsoord is één van de centrale doelstellingen achter het
Uitwerkingsplan Stadshart.89 Dat betekent – in het kort – dat de ontwikkeling van de schouwburg feitelijk
betrekking heeft op twee locaties: de ontwikkeling van de nieuwe schouwburg in Willemsoord en de
ontwikkeling van de huidige schouwburglocatie in het Stadshart.
De ontwikkeling van de nieuwe schouwburglocatie op Willemsoord maakt onderdeel uit van de eerste fase
van het UP Stadshart. In de exploitatie voor de eerste fase is voor de ontwikkeling van de nieuwe
schouwburg een bijdrage van ca. € 17 miljoen opgenomen voor de stichtingskosten van de nieuw te
realiseren schouwburg op Willemsoord (die kosten zijn dus gedekt). De totale stichtingskosten voor de
nieuw te realiseren schouwburg worden echter geraamd op € 25 miljoen. Voor die resterende € 8 miljoen
gaan Zeestad en de gemeente er vanuit dat die gedekt kunnen worden door middel van een
‘bedrijfswaardige berekening’ (met name huurinkomsten). Op dit moment wordt er in samenwerking met
Willemsoord bv en Schouwburg De Kampanje een businesscase opgesteld voor de nieuwbouw van de
schouwburg. Deze businesscase is waarschijnlijk in mei 2011 afgerond.90
De ontwikkeling van de huidige schouwburglocatie in het Stadshart is onderdeel van de tweede fase van de
ontwikkeling van het Stadshart. In het raadsvoorstel, over de het naar voren halen van de gemeentelijke
87

Raadsbesluit financiering eerste fase Stadspark, d.d. 15 december 2008, behorende bij raadsvoorstel financiering eerste fase
stadspark, d.d. 25 november 2008.

88

RIB (kenmerk RI 11.0015), Stand van zaken Stadspark d.d.25 januari 2011.

89

Uitwerkingsplan Stadshart, pag. 11.

90

Bron: schriftelijke navraag bij directie Zeestad.
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bijdrage voor het UP Stadshart 1e fase, merkt het college op dat het college de raad zal betrekken bij de
besluitvorming over het programma van eisen voor zowel de schouwburg als de bibliotheek.91

Financiën Nieuw Den Helder Centrum
Voor zover dit te achterhalen was, bevatten zowel de oorspronkelijke Wijkvisie92 als het
Wijkontwikkelingsplan geen financiële paragraaf en heeft de raad bij de vaststelling van die plannen dus
geen krediet beschikbaar gesteld. Inmiddels wordt de ontwikkeling van Nieuw Den Helder Centrum
gefinancierd vanuit de exploitatie van Zeestad.
Uit het financiële overzicht zoals dat door Zeestad is aangeleverd blijkt verder dat de gemeente separaat
een krediet van € 159.000 euro beschikbaar heeft gesteld voor het Multifunctioneel Centrum (MFC)
Texelstroomlaan en dat dit is meegenomen in de exploitatie Zeestad.93. Dit is gebeurd op 2 februari 2009.
Het besluit omvat twee kredieten: “1) een investeringssubsidie van € 858.480 aan de Woningstichting ten
behoeve van de realisatie van de MFC en 2) € 150.000 uit de reserve MFC vrij te maken waaruit Zeestad op
declaratiebasis een bijdrage in de voorbereidingskosten ontvangt.” Hiermee heeft de raad dus besloten om
aan Zeestad middelen beschikbaar te stellen voor de realisatie van het MFC in Nieuw Den Helder.94

Financiën De Stelling
In de oorspronkelijke structuurvisie “De Stelling op Herhaling” is niet ingegaan op de financiële
consequenties van de structuurvisie. Wel omvat het raadsbesluit een bestuursopdracht voor het uitwerken
de structuurvisie waarbij, onder andere, dient te worden ingegaan op de financiële consequenties.95 Of en
wanneer die uitwerking naar de raad is gegaan, is niet bekend.
Uit de programmabegroting 2009 wordt verder duidelijk dat de raad op 17 december 2007 heeft ingestemd
met een voorstel om € 407.000 te onttrekken uit de reserve De Stelling, ten behoeve van een
inrichtingsvoorstel voor de Stelling Den Helder.96 Deze gelden zijn vervolgens meegenomen in de exploitatie
Zeestad. Uit de exploitatie Zeestad en het laatste halfjaarsrapportage wordt duidelijk dat de huidige
exploitatie niet voldoende is om alle kosten te dekken. Daarom wordt nu gezocht naar mogelijkheden om
een subsidie aan te vragen bij het Waddenfonds.97 Inmiddels is duidelijk geworden dat de bij het
Waddenfonds aangevraagde subsidie is toegekend. Hiervoor was een garantstelling van € 300.000 door de
gemeente nodig. Uit de ambtelijke reactie wordt duidelijk dat de raad deze garantstelling via de begroting
beschikbaar heeft gesteld uit de reserve monumenten. In de begroting 2011 staat bij Programma 4,
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Raadsvoorstel ‘Bijdrage gemeente in exploitatietekort uitwerkingsplan (UP) Stadshart 1e fase (RVO10.0079), d.d. 1 juni 2010.
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Raadsvoorstel tot het vaststellen van de Wijkvisie Texelstroomlaan e.o. (Nieuw Den Helder Centrum), d.d. 2 november 2004 ,
Nr. 161/RWO (2004), vastgesteld d.d. 9 december 2004.
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Bron: overzicht subsidies per 31 december 2010, aangeleverd door Zeestad.
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Raadsbesluit Realisatie MFC Nieuw Den Helder, d.d. 2 februari 2009 (RB09.001), behorende bij raadsvoorstel Realisatie MFC
Nieuw Den Helder (BI08.02780), d.d. 23 december 2008.

95

Raadsvoorstel tot het vaststellen van de Structuurvisie voor de Stelling van Den Helder De Stelling op Herhaling d.d. 1 april
2003. Nr. 47/S&B (2003), datum raadsbesluit onbekend.
96

Programmabegroting 2009-2012, pag. 29.

97

Halfjaarrapportage jan – 31 juni 2010, pag. 17. en Definitieve rapportage planexploitatie fase 1, d.d. 22 juni 2010. pag. 47.
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Stedelijke Vernieuwing hierover het volgende opgemerkt: ‘In 2010 incidenteel beroep reserve monumenten
in verband met cofinanciering aanvraag subsidie Waddenfonds.’98

98

Programmabegroting 2011-2014, pag. 29.
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4.7 / Beantwoording deelvragen
Aan de hand van de normen wordt in de onderstaande tabel antwoord gegeven op de deelvragen 1 t/m 14. Het volledige normenkader vindt
u in bijlage 2.
Tabel 4.3: Overzicht beantwoording deelvragen 1 t/m 14
#

Deelvraag

Norm

Beoordeling99

Toelichting

Kaderstelling bij oprichting CV/BV
1

Wat is het algemeen beleid van de
gemeente Den Helder bij verbonden
partijen?

Het beleid is gebaseerd op een visie op
samenwerking(en) met publieke en
private partijen.
De rol van de raad in het proces van de
totstandkoming van het bestuurlijk
arrangement is vooraf helder vastgelegd.

2

Wat was de rol van de gemeenteraad
bij de besluitvorming om deel te
nemen in Zeestad?

Deze rol van de raad is in
overeenstemming met de Gemeentewet.

De praktijk is in overeenstemming met de
wijze waarop deze rol vooraf is
vastgelegd.

3

Wat was de rol van het college van
B&W bij de besluitvorming om deel te
nemen in Zeestad?

De rol van het college in het proces van
de totstandkoming van het bestuurlijk
arrangement is vooraf helder vastgelegd.

Voldaan. De Nota verbonden partijen gaat in op de

+

overwegingen t.a.v. een CV/BV constructie.
Voldaan. In de Nota verbonden partijen staat vastgelegd

+

dat de beslisbevoegdheid voor het aangaan van een
CV/BV constructie bij het college ligt. Met de raad is een
wensen en bedenkingen-procedure doorlopen.
Voldaan. Er is conform de Gemeentewet artikel 160, lid 2

+

gehandeld. N.B. de Nota verbonden partijen verwijst niet
naar het juiste artikel in de Gemeentewet (169 i.p.v. 160 lid
2).
Voldaan. Tevens zijn de wensen van de raad t.a.v. de

+

oprichting van Zeestad doorgevoerd.
Voldaan. In de Nota verbonden partijen staat vastgelegd

+

dat de beslisbevoegdheid voor het aangaan van een
CV/BV constructie bij het college ligt. In het voortraject ligt
de eindverantwoordelijkheid voor de revitalisering van de
stedelijke vernieuwing bij het college van B&W (vastgelegd

99

In de beoordeling van de geconstateerde feiten maakt de rekenkamercommissie onderscheid tussen de categorieën
+ (voldaan), +/- (deels voldaan) en – (niet voldaan).
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#

Deelvraag

Norm

Beoordeling99

Toelichting
in het Manifest Stedelijke Vernieuwing). Na oprichting van
Zeestad verschuift deze taak in de praktijk van B&W naar
de Stuurgroep. Formeel heeft de Stuurgroep echter geen
beslissingsbevoegdheid; alle Stuurgroepbesluiten moeten
worden bekrachtigd in de AvA of B&W en/of GS.

Deze rol van het college is in
overeenstemming met de Gemeentewet.

+

De praktijk is in overeenstemming met de
wijze waarop deze rol vooraf is
vastgelegd.

+

De raad heeft vooraf inzicht gehad in de
mogelijkheden en reikwijdte van de
kaderstellende bevoegdheden bij een
commanditaire vennootschap / besloten
vennootschap.
4

5

Heeft de gemeenteraad bij de
deelneming in Zeestad afspraken
gemaakt over zijn kaderstellende
taken?

Heeft de gemeenteraad bij de
deelneming in Zeestad afspraken
gemaakt over zijn controlerende
taken?

De verhouding van deze mogelijkheden
en reikwijdte tot de reguliere
bevoegdheden van de raad is hierbij
expliciet aangegeven.

Voldaan. Er is conform de Gemeentewet artikel 160, lid 2
gehandeld.
Voldaan.

Deels voldaan. In de Samenwerkingsovereenkomst en het

+/-

Ondernemingsplan staat vastgelegd dat de gemeente, en
specifiek de raad, zijn kaderstellende rol behoudt, in die zin
dat de raad het beleidskader t.a.v. stedelijke vernieuwing
vaststelt. Een verdere explicitering over wat deze
kaderstellende rol precies inhoudt ontbreekt echter.
Deels voldaan. In bovengenoemde documenten staat niet

+/-

expliciet vastgelegd dat dit een eenmalige
beslisbevoegdheid betreft (bv. de vaststelling van het
Uitvoeringsplan Stadshart), en dat bijsturing of herijking
hier niet onder valt (waar dit bij ‘eigen’ beleid wel mogelijk
is). Dit bleek gaandeweg wel de insteek van het college /
Zeestad (hoewel hier geen juridische basis voor is).
Niet voldaan. In bovengenoemde documenten staat niets

De raad heeft vooraf inzicht gehad in de
mogelijkheden en reikwijdte van de
controlerende bevoegdheden bij een
commanditaire vennootschap / besloten
vennootschap.

-

De verhouding van deze mogelijkheden
en reikwijdte tot de reguliere
bevoegdheden van de raad is hierbij

-

vastgelegd over de controlerende taken van de raad.

Niet voldaan. Feitelijk liggen alle controlerende taken bij
de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA). Hier
heeft de raad niet expliciet mee ingestemd.
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#

Deelvraag

Norm

Beoordeling99

Toelichting

expliciet aangegeven.

6

Hoe is de bestuurlijke,
organisatorische, personele en
financiële positionering van Zeestad
geregeld?

De bestuurlijke positionering past binnen
het wettelijk kader (Burgerlijk wetboek en
Gemeentewet) en het gemeentelijke
kader.
Voorafgaand aan het aangaan van de
CV/BV is de financiële positionering
getoetst aan normen voor haalbaarheid
van de financiering zoals banken deze
stellen.

7

Wat zijn de verbanden tussen het
personeel van de gemeente Den
Helder en de organisatie Zeestad?

De verbanden tussen het personeel van
Zeestad en de gemeente voldoen aan de
integriteitnormen zoals verwoord in
artikel 125 van de ambtenarenwet.

8

Op welke manier komen besluiten tot
stand door Zeestad?

De besluitvorming is in overeenstemming
met de Samenwerkingsovereenkomst,
statuten en afspraken tussen college en
raad.

9

Past de gemeentelijke deelneming in
Zeestad binnen het algemeen beleid
voor gemeentelijke deelnemingen
(juridisch, financieel, bedrijfsmatig,
personele vertegenwoordiging,
bestuurlijk en informatief)?

De deelneming in Zeestad is in
overeenstemming met het bij norm 1
beschreven gemeentelijk beleid.

Voldaan. De CV en BV zijn conform de wet ingericht. Er is

+

een stuurgroep opgericht waaraan Zeestad ook
verantwoording dient af te leggen. Naar de wens van de
raad heeft een collegelid zitting in de AvA van de BV.
Niet van toepassing. Met het aangaan van de CV/BV

N.v.t.

Zeestad komt geld beschikbaar vanuit de ministeries van
Defensie en VROM, de provincie Noord-Holland en de
gemeente. Er heeft in het voortraject geen verdere
financiële toetsing plaatsgevonden.
Niet van toepassing. Zeestad heeft zelf geen personeel in

N.v.t.

dienst. Alle medewerkers zijn in dienst van de gemeente
en worden gedetacheerd naar Zeestad.
Voldaan.

+

Voldaan.

+

Ruimtelijke en financiële kaderstelling
10

Hoe verloopt de planvorming t.a.v. de
drie plangebieden van Zeestad en
welke financiële systematiek ligt er
aan de plannen ten grondslag?

De planvorming verloopt zodanig dat de
raad inzicht heeft in zowel de ruimtelijke
plannen als de financiële consequenties
van deze plannen; op basis hiervan is de
raad in de gelegenheid om gedegen

Deels voldaan. Voor een deel vond de ruimtelijke

+/-

planvorming plaats voor de oprichting van Zeestad. Met
uitzondering van de zes prioritaire projecten (waar wel
krediet voor beschikbaar was gesteld) en het
bestedingsvoorstel voor ISV2 was aan die plannen echter
41

#

11.

Deelvraag

Hoe is de raad betrokken (geweest) bij
de vorming van de ruimtelijke plannen
voor de drie plangebieden?

Norm

Beoordeling99

Toelichting

kaders (ruimtelijk en financieel) te stellen.

geen krediet gekoppeld. Hoewel de raad ook in het
verleden budget beschikbaar heeft gesteld voor stedelijke
vernieuwing, was er in het verleden dus geen sprake van
een koppeling tussen ruimtelijke en financiële
kaderstelling. Op het moment dat Zeestad van start ging,
zijn zij dan ook begonnen met het opstellen van een
planexploitatie. Door middel van deze planexploitatie
werden de ruimtelijke plannen en de financiële
consequenties aan elkaar gekoppeld. Deze planexploitatie
is vervolgens opgesplitst in vier deelexploitaties. Voor het
Stadshart is vervolgens ook nog een uitwerkingsplan
opgesteld dat door de gemeenteraad is vastgesteld. In de
huidige werkwijze wordt de raad dus in de gelegenheid
gesteld om zowel de ruimtelijke als de financiële kaders te
stellen.

De raad is in de gelegenheid gesteld om
te besluiten over de ruimtelijke kaders
(structuurvisies, uitwerkingsplannen,
bestemmingsplannen, etc.) voor de drie
plangebieden.

Deels voldaan. De raad is betrokken doordat hij

+/-

verschillende ruimtelijke plannen heeft vastgesteld.
Daarnaast heeft de raad ook besluiten genomen over het
niet leveren van gronden of het realiseren van een MFC.
Tenslotte heeft de raad de mogelijkheid om
bestemmingsplannen vast te stellen. Voor Nieuw Centrum
Den Helder heeft de raad dit gedaan. Voor De Stelling was
een wijziging van het bestemmingsplan niet aan de orde.
Voor het Stadshart heeft de raad in juni 2011 het
bestemmingsplan Stadshart vastgesteld. Wanneer het
bestemmingsplan Willemsoord wordt vastgesteld is nog
niet bekend. Alles overziend heeft de raad ten aanzien van
veel verschillende ruimtelijke aspecten de mogelijkheid
gehad een besluit te nemen. De aard en omvang van de
verschillende besluiten, bemoeilijkt echter het houden van
overzicht.
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5 Controle
Dit hoofdstuk geeft inzicht in de wijze waarop in de gemeente zicht wordt gehouden op en verantwoording
wordt afgelegd over de voortgang bij Zeestad. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de
verantwoording door Zeestad aan het college (paragraaf 5.1), en de verantwoording van het college aan de
raad (paragraaf 5.2). Aan de hand van de normen wordt in paragraaf 5.3 ten slotte antwoord gegeven op de
deelvragen.

5.1 / Verantwoording door Zeestad aan het college
Zeestad legt verantwoording af aan de stuurgroep en de Algemene vergadering van Aandeelhouders
(kortweg ‘AvA’). Zoals ook in paragraaf 4.3 al is opgemerkt, is de stuurgroep de laatste tijd wat meer op
afstand komen te staan. Voor de verantwoording betekent dit dat deze oorspronkelijk met name plaatsvond
in de richting van de stuurgroep, tegenwoordig is de AvA het belangrijkst.
In de Samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd dat Zeestad twee maal per jaar verantwoordingsrapportages zou opstellen. Uit interviews wordt echter duidelijk dat men er lange tijd vanuit ging dat er vier
maal per jaar een rapportage opgesteld diende te worden. Dit wordt ook duidelijk uit de feit dat Zeestad in
2008 kwartaalrapportages uitbracht. Omdat de frequentie van vier maal per jaar te hoog bleek en daardoor
niet goed werkbaar bleek, is dit teruggebracht tot halfjaarsrapportages. Dat dit niet goed werkbaar bleek,
was vooral gevolg van het feit dat alle begrotings- en verantwoordingsstukken door de AvA dienen te
worden vastgesteld.
Zoals uit paragraaf 4.2 blijkt, heeft de portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening zitting in de stuurgroep. Om
“dubbele petten”-problemen te voorkomen, heeft de portefeuillehouder Financiën zitting in de AvA. Vanuit de
AvA is het dus die portefeuillehouder Financiën die toeziet op de kwaliteit van de
verantwoordingsrapportages van Zeestad.
Vanuit haar verantwoordelijkheid voor Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing heeft de
portefeuillehouder RO echter ook rechtstreeks contact met de directeur Zeestad. De vorige
portefeuillehouder had tweewekelijks overleg met de directeur Zeestad, gelet op de huidige ontwikkelingen
heeft de huidige portefeuillehouder wekelijks overleg. Op die manier houdt het college met een veel grotere
frequentie dan alleen via de AvA, zicht op de ontwikkelingen bij Zeestad.

5.2 / Verantwoording door het college aan de raad
Zeestad legt verantwoording af aan de AvA, het college van B&W is verantwoordelijk voor de
verantwoordingsinformatie over Zeestad aan de gemeenteraad. Die verantwoordingsinformatie verloopt
idealiter via twee lijnen: verantwoording over de gemeentelijke deelneming via de Paragraaf verbonden
partijen en verantwoording over de ruimtelijke ontwikkeling. In bijlage 4 is een tabel opgenomen met daarin
een overzicht van alle documenten die de afgelopen jaren over Zeestad (en de voorlopers daarvan) naar de
raad zijn gezonden. Uit die tabel wordt duidelijk dat de raad op veel verschillende momenten over de
voortgang bij (een aspect van) Zeestad is geïnformeerd. Deze paragraaf gaat dan ook eerst in op de
informatie die separaat aan de gemeenteraad verzonden is. Vervolgens wordt ingegaan op de Paragraaf
verbonden partijen.

Raad vooraf geïnformeerd via separate raadsinformatiebrieven
Zoals gezegd is in bijlage 4 is een overzicht opgenomen van alle documenten over Zeestad en de
voorlopers daarvan die naar de raad gegaan zijn. Uit dat overzicht wordt duidelijk dat de raad op een groot
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aantal momenten is geïnformeerd over de voortgang van (een aspect van) Zeestad. Het overzicht laat
echter ook zien dat de wijze waarop de raad betrokken is, niet eenduidig is vormgegeven. Dat blijkt onder
andere uit de volgende punten:
/

Informeren van de raad op het moment dat er iets speelt, niet volgens vaste structuur
Het college informeert de raad op het moment dat er iets speelt; er is geen vaste structuur waarmee
de raad op een aantal vaste momenten en volgens hetzelfde format wordt geïnformeerd over de
voortgang van Zeestad. De gemeente Den Helder kent ook geen vaste, periodieke
voortgangsrapportage over stedelijke vernieuwing of ruimtelijke ontwikkeling. Wel merken de
onderzoekers op dat uit de raadsinformatiebrief van 15 oktober 2010 duidelijk wordt dat de
gemeente bezig is om de rapportages over projecten vanaf 2011 verder te structureren: ‘in dat meer
gestructureerde rapportageproces zal geprobeerd worden de rapportages over Zeestad te laten
aansluiten bij de rapportage over projecten van de gemeente.’100

/

Voortgangsrapportages Zeestad niet op consequente wijze naar raad
Uit interviews wordt duidelijk dat de raad expliciet heeft uitgesproken alleen via het college
geïnformeerd te willen worden over de voortgang bij Zeestad en dus niet rechtstreeks vanuit de
AvA. Voortgangsrapportages van Zeestad worden dan ook niet rechtstreeks aan de raad gezonden.
Uit de tabel in bijlage 3 wordt duidelijk dat het college deze informatie in de meeste gevallen ook
heeft doorgeleid.
Dit doorgeleiden van begrotings- en verantwoordingsinformatie van Zeestad, gebeurt eigenlijk altijd
via een raadsinformatiebrief. De inhoud van die brieven verschilt echter. Op sommige momenten
geeft het college in de raadsinformatiebrief een inhoudelijke toelichting op de ontwikkelingen en de
inhoud van de voortgangsrapportage (bijvoorbeeld bij de aanbieding van het jaarplan Zeestad
CV/BV 2008)101, op andere momenten is de raadsinformatiebrief alleen procedureel van aard
(bijvoorbeeld de raadsinformatiebrief over de eerste halfjaarsrapportage 2009 van Zeestad, waarbij
in de brief alleen wordt opgemerkt dat het college de raad hierbij de halfjaarsrapportage
aanbiedt).102

/

Detailniveau van de informatie verschilt
Er is een groot verschil in het detailniveau waarop de raad geïnformeerd of betrokken wordt. Op
sommige momenten wordt de raad nadrukkelijk op hoofdlijnen geïnformeerd. Dit is bijvoorbeeld het
geval bij de bestuurlijke rapportage Stedelijke Vernieuwing 2007 – 2014, waarmee de raad
geïnformeerd wordt over de hoofdlijnen en het totaal aan activiteiten in het kader van stedelijke
vernieuwing.103 Op andere momenten wordt de raad echter op een veel groter detailniveau
geïnformeerd. Een voorbeeld hiervan is de raadsinformatiebrief over het beeldkwaliteitplan
Molenplein. In de raadsinformatiebrief laat het college de raad weten dat het beeldkwaliteitplan in
strijd is met het vigerende bestemmingsplan en dat het college de aanvrager van de
bouwvergunning derhalve vrijstelling verleent in het kader van de artikel 19-procedure van de Wro.
Het verlenen van de vrijstelling is een bevoegdheid van het college. Wel merkt het college op dat
het beeldkwaliteitplan uiteindelijk onderdeel zal uitmaken van de Welstandsnota, welke ter
besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd.104
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RIB voortgangsrapportage Zeestad, RI01.0163, d.d. 15 oktober 2010.

101

RIB ‘Jaarplan Zeestad CV/BV 200’, RIB 18, d.d. 12 februari 2008.
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RIB ‘Eerste halfjaarsrapportage Zeestad 1 januari t/m 30 juni 2009’, RI09.0132 (2010) d.d. 19 januari 2010.
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RIB ‘Rapportage Stedelijke Vernieuwing Den Helder’, RI10.0150, d.d. 13 juli 2010.
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RIB ‘Beeldkwaliteitplan Molenplein’, RI-79, d.d. 16 september 2008.
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De punten zoals die hierboven genoemd zijn, bemoeilijken het houden van overzicht over wat er nu bij
Zeestad en in het kader van Stedelijke Vernieuwing gebeurt.

Paragraaf verbonden partijen
Eisen aan Paragraaf verbonden partijen
Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) stelt in twee artikelen eisen aan
de verantwoording over verbonden partijen aan de gemeenteraad. In artikel 15 van het BBV staat dat de
Paragraaf verbonden partijen (opgenomen in programmabegroting en jaarrekening) ten minste het volgende
dient te bevatten:
a.

de visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die zijn opgenomen in
de begroting;

b.

de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen.

Daarnaast zijn in artikel 69 van het BBV een aantal eisen opgenomen waarover de Lijst verbonden partijen
informatie dient te bevatten. Die eisen richten zich op a) vestigingsplaats, b) openbaar belang dat gediend
wordt, c) veranderingen die gedurende het begrotingsjaar hebben voorgedaan, d) vreemd en eigen
vermogen van de verbonden partij en e) resultaat van de verbonden partij.
Naast het BBV stelt ook de gemeentelijke Nota verbonden partijen eisen aan de Paragraaf verbonden
partijen. Bij de vaststelling van deze nota, op 23 maart 2009, nam de raad bovendien een amendement aan
waarin expliciet eisen werden gesteld aan de Paragraaf verbonden partijen. Door het aannemen van dat
amendement besloot de raad dat ‘de Paragraaf verbonden partijen een korte en ter zake doende toelichting
dient te geven op: 1) de gang van zaken bij die partij, 2) het financiële resultaat van het voorgaande jaar en
het aandeel van de gemeente daarvan en 3) de toekomstverwachting, de eventuele risico’s en het nut van
het voortbestaan van die verbintenis.’105

Paragraaf verbonden partijen over Zeestad
In de programmabegrotingen blijft de Paragraaf verbonden partijen beperkt tot een lijst met deelnemingen,
waarbij per deelneming drie aspecten worden vermeld: het adres van de deelneming, hoe de gemeentelijke
deelname er uit ziet en eventueel is er ruimte voor een toelichting. De paragraaf voldoet hiermee niet aan de
eisen die in het BBV en door de gemeenteraad gesteld zijn. Voor Zeestad geldt dat de BV en CV
afzonderlijk in de lijst met deelnemingen zijn opgenomen. Voor Zeestad BV meldt de Programmabegroting
2011 het volgende: ‘Gemeentelijke deelname: als oprichter en aandeelhouder (50%). Voor 2011 hanteert de
gemeente t.a.v. de NV als beleidsvoornemens zoals verwoord in het programma Stedelijke Vernieuwing.’106
Voor Zeestad CV vermeldt de Programmabegroting 2011: ‘Gemeentelijke deelname: als oprichter en
vennoot (49,5%). Voor 2011 hanteert de gemeente t.a.v. deze CV de beleidsvoornemens zoals verwoord in
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Raadsbesluit vaststelling Nota verbonden partijen, RB09.0042, d.d. 23 maart 2009.

106

Programmabegroting 2011, Paragraaf verbonden partijen, pag. 76. Overigens spreekt de gemeente in de tekst in de
Programmabegroting over NV, terwijl hier toch de BV bedoeld wordt.
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het programma Stedelijke Vernieuwing.’107 In de Programmabegroting 2009 en 2010 was eenzelfde
toelichting opgenomen.108
In de programmarekening is de omschrijving van de deelnemingen iets uitgebreider. Zo wordt er ingegaan
op algemene doelen van een CV of BV, zoals ‘het sluiten van overeenkomsten met gemeenten en/of andere
overheidsinstellingen en/of derden in het kader van het ontwikkelen en/of realiseren van
registergoederen.’109 Ook in de programmarekening blijft de informatie echter erg algemeen van aard.
De Paragraaf verbonden partijen gaat bovendien, noch in de programmabegroting, noch in de
programmarekening, in op specifieke aspecten van Zeestad CV/BV. Ook wordt er niet ingegaan op
algemene ontwikkelingen rondom Zeestad CV/BV. Tenslotte biedt de Paragraaf verbonden partijen geen
inzicht in het financieel belang dat met Zeestad gemoeid is. De informatievoorziening via de Paragraaf
verbonden partijen voldoet hiermee niet aan de eisen zoals die gesteld zijn in het BBV of de Nota verbonden
partijen.
Wat verder opvalt is dat de volgorde waarin deelnemingen in de paragraaf zijn opgenomen in de
programmabegroting anders is dan in de programmarekening. Dit komt de overzichtelijkheid van de
verantwoording via de Paragraaf verbonden partijen, niet ten goede.
Daarnaast is Zeestad CV/BV ook opgenomen in het Register gemeentelijke deelnemingen. Hiermee wordt
echter nog altijd niet aan de eisen uit het BBV voldaan. Dit allereerst omdat de gedachte achter het BBV nu
juist was dat de programmabegroting en programmarekening integrale documenten zijn, waarin alle
relevante informatie is opgenomen. Daarnaast lijkt ook de informatie in het Register onvoldoende om te
voldoen aan de eisen uit het BBV, Uit het Zo wordt ook in het Registerformulier Zeestad CV 2010 niet
ingegaan op algemene ontwikkelingen rondom Zeestad of de reden van deelname.110

107

Programmabegroting 2011, Paragraaf verbonden partijen, pag. 76 en 77.
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Programmabegroting 2009, pag. 81 en Programmabegroting 2010, pag. 92.
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Subdoel D van Zeestad CV, Paragraaf verbonden partijen, Programmarekening 2009, pag. 93.
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Registerformulier Zeestad CV 2010.
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5.3 / Beantwoording deelvragen
Aan de hand van de normen wordt in de onderstaande tabel antwoord gegeven op de deelvragen 12 t/m 15. Het volledige normenkader
vindt u in bijlage 2.
Tabel 5.1: Overzicht beantwoording deelvragen 12 t/m 15

#

Deelvraag

Norm

Beoordeling111

Toelichting

Controle
12

13

14

Hoe wordt door Zeestad
verantwoording afgelegd?

De verantwoording is in overeenstemming
met de onder norm 6a beschreven
positionering.

Is en wordt de gemeenteraad op de
juiste momenten tijdig en volledig
geïnformeerd?

De verantwoording is in overeenstemming
met de door de raad vastgestelde
beleidskaders voor verbonden partijen en
afspraken met betrekking tot de
controlerende taak van de raad bij Zeestad
CV.

Gebeurt deze informatievoorziening
op een wijze dat de gemeenteraad
zijn taken voldoende en adequaat
kan vervullen?

De informatievoorziening is in
overeenstemming met de bevoegdheden
van de raad ten aanzien van Zeestad.

Deels voldaan. De verantwoording richting AvA en

+/-

Stuurgroep verloopt conform afspraken. De
verantwoording aan de raad verloopt niet eenduidig.
Niet voldaan. De Paragraaf verbonden partijen

-

voldoet niet aan de eisen zoals gesteld in het BBV
en de Nota verbonden partijen. Sinds 2009 is er
weliswaar een Register gemeentelijke
deelnemingen, maar daarmee wordt niet voldaan
aan de eisen uit het BBV (waarmee
programmabegroting en programmarekening een
integraal document zouden moeten worden), Ook de
informatie in het Register voldoet niet aan de eisen
uit het BBV.
Niet voldaan. De raad heeft informatie ontvangen

-

over ruimtelijke en financiële aspecten, maar deze
informatievoorziening verloopt niet eenduidig. Omdat
hierdoor niet te beoordelen is in hoeverre deze
informatie volledig is en in overeenstemming met de
bevoegdheden van de raad, is de Rkc van mening

111

In de beoordeling van de geconstateerde feiten maakt de rekenkamercommissie onderscheid tussen de categorieën
+ (voldaan), +/- (deels voldaan) en – (niet voldaan).
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dat aan deze norm niet is voldaan.
15

Hoe is de controle in het algemeen
vormgegeven met betrekking tot
Zeestad?

De controle voldoet aan wetgeving ten
aanzien van commanditaire en besloten
vennootschappen, fiscale wetgeving en
door de gemeente opgedragen regelgeving.

Deels voldaan. Controle via AvA en Stuurgroep

+/-

voldoet. Controle door de raad is moeilijk te
beoordelen, doordat de aanlevering van stukken niet
eenduidig verloopt.
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6 Perspectief van de raad
Dit hoofdstuk gaat kort in op het perspectief van de raad bij de sturing en controle op Zeestad. Dit hoofdstuk
is tot stand gekomen op basis van telefonische interviews met 12 raadsleden (verdeeld over oppositie en
coalitie en over periode waarin zij raadslid zijn, vanaf 2010 of ook al in daaraan voorafgaande perioden) en
op basis van de workshop die de onderzoekers met de raad gehouden hebben op 28 juni 2011.

6.1 / Visie van raadsleden op hun kaderstellende rol
Op afstand plaatsen uitvoering
Zowel uit de telefonische interviews als uit de workshop werd duidelijk dat de raad zich er van bewust is
(geweest) dat hij ten aanzien van stedelijke vernieuwing er voor heeft gekozen om de uitvoering op afstand
te plaatsen. De opgave waar Den Helder zich ten aanzien van stedelijke vernieuwing voor gesteld ziet, is
groot, en om uitvoering te geven aan die opgave, vond de raad het van belang dat de uitvoering op afstand
werd geplaatst.
Uit de telefonische interviews wordt duidelijk dat raadsleden verdeeld zijn over de mate waarin zij toentertijd
bewust ja hebben gezegd tegen deze vorm van samenwerking. Een deel van de respondenten geeft aan dat
dit is gebeurd onder grote druk van de provincie, die alleen met subsidie over de brug zouden komen als de
uitvoering op afstand werd geplaatst. Een ander deel van de betrokkenen geeft aan dat de gemeentelijke
organisatie onvoldoende was toegerust om een dergelijk grote opgave tot uitvoering te brengen. De keuze
om de uitvoering op afstand te plaatsen is daarmee ook een keuze geweest om een sterke organisatie op te
zetten die plannen ook daadwerkelijk tot uitvoering kon brengen.
Ten aanzien van het proces en de keuze om te komen tot deze specifieke constructie, een CV/BV, zijn
raadsleden kritischer. De meeste raadsleden gaven aan niet zozeer een keuze te hebben gemaakt voor de
precieze constructie, maar voor het op afstand plaatsen van de uitvoering. De raad is pas op een laat
moment gevraagd in te stemmen met de keuze voor een CV/BV-constructie. Er ligt geen principebesluit ten
grondslag om de uitvoering van de stedelijke vernieuwing op afstand te plaatsen. Er is door verschillende
betrokkenen gewerkt aan een constructie waarin dit kon, en toen dat allemaal geregeld was, is aan de raad
gevraagd hiermee in te stemmen. Ze werden voor een voldongen feit gesteld, aldus een aantal
geïnterviewden. Een deel van de respondenten geeft aan zich op dat moment onvoldoende te hebben
gerealiseerd wat dit op afstand plaatsen betekende voor de rol en positie van de raad. De informatie
daarover zat, zo geven een aantal respondenten aan, weggestopt in details van de overeenkomst, en de
consequenties waren op dat moment niet voor iedereen helder.

Ruimtelijke kaderstelling
Over de wijze waarop de raad in de gelegenheid gesteld wordt ruimtelijke kaders te stellen, lopen de
belevingen uiteen. Een deel van de raad (3 van de 12 telefonisch geïnterviewde raadsleden) vindt dat de
raad met het vaststellen van het Uitwerkingsplan Stadshart expliciet kaders heeft gesteld. Het
Uitwerkingsplan is met overgrote meerderheid door de raad vastgesteld. Dat is een plan op hoofdlijnen,
maar met het op afstand plaatsen van de uitvoering, is dat ook precies waar de raad over zou moeten gaan,
aldus geïnterviewden.
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Een groter deel van de raad (8 van de 12 geïnterviewde raadsleden) heeft echter het gevoel dat Zeestad
zijn eigen gang gaat en de raad weinig meer in te brengen heeft. Zeestad is in de beleving van een aantal
raadsleden een rijdende trein waar alle deelplannen al aangekoppeld zijn en waar de raad geen invloed
meer op kan uitoefenen. Dit terwijl de raad de ruimte zou moeten hebben om bij te sturen en in te spelen op
actuele ontwikkelingen, zo luiden de gevoelens. Daarnaast is opgemerkt dat de plannen vaak, maar met een
kleine meerderheid, worden goedgekeurd. In plaats van te streven naar zo groot mogelijk draagvlak en zo
een groot mogelijke meerderheid voor plannen, neemt Zeestad genoegen met een minimale meerderheid,
zo is de indruk van een aantal van de geïnterviewde raadsleden.

6.2 / Visie van raadsleden op hun controlerende rol
Te weinig overzicht om goed te kunnen controleren
Zowel uit de workshop als uit de telefonische interviews wordt duidelijk dat de raad kritisch is over de wijze
waarop hij in de gelegenheid wordt gesteld zijn controlerende rol uit te voeren. Van de 12 geïnterviewde
raadsleden zijn er 7 negatief over de rol van de raad als controleur, 2 oordelen neutraal en drie raadsleden
zijn positief over de rol van de raad als controleur. Belangrijkste reden voor de laatste groep is dat de raad
voor zijn gevoel onvoldoende informatie, en onvoldoende zicht heeft op wat er bij Zeestad gebeurt. Het
gevoel onvoldoende informatie te hebben, komt onder andere voort uit het feit dat niet alle informatie op
eenduidige wijze met de raad wordt gedeeld. Zo is er formele informatie die aan de raad gestuurd wordt,
maar is er ook het wekelijkse inloopspreekuur van Zeestad waarbij in een meer informele setting informatie
wordt gedeeld. Uit de telefonische interviews bleek echter nadrukkelijke dat de raad formele informatie wil.
Daarnaast, zo bleek tijdens de workshop, is informatie over Zeestad op sommige momenten enkel met de
coalitie gedeeld.
Het gevoel te weinig informatie te beschikken om de controlerende taak goed te kunnen uitvoeren, komt –
aldus geïnterviewden - voort uit twee punten. Allereerst geldt dat in algemene zin de informatie over Zeestad
beperkt is. Hoewel er wel wat verbeteringen hebben plaatsgevonden (zo is er bijvoorbeeld een
deelnemingenregister opgesteld waarin alle gemeenschappelijke regelingen zijn opgenomen en welke ter
inzage licht bij de griffie), bevat de informatie in de paragraaf Verbonden Partijen nog altijd niet de essentiële
informatie die nodig is om als raadslid goed te kunnen sturen en controleren. Geen van de respondenten
oordeelt positief over de informatie in de paragraaf Verbonden Partijen.
Het gevoel dat de raad over onvoldoende informatie beschikt om goed te kunnen controleren, heeft voor een
belangrijk deel ook betrekking op de financiën. In de beleving van een aantal raadsleden heeft de raad
onvoldoende inzicht in de financiën van Zeestad. Dat komt met name door de indruk die raadsleden hebben
dat er projecten worden doorgeschoven naar fase 2 en 3, terwijl er voor die fasen nog geen dekking is en zij
niet goed zicht hebben op wat er gaat gebeuren voor de financiële middelen die de raad voor stedelijke
vernieuwing beschikbaar heeft gesteld.

Te weinig grip zorgt voor behoefte aan detailinformatie
De niet eenduidige informatievoorziening en het gevoel geen grip te hebben, zorgt er bij veel raadsleden
voor dat zij om meer en gedetailleerde informatie gaan vragen en ook de behoefte ervaren om op een
gedetailleerder niveau te willen sturen. Die informatie is, los van de vraag of dit wenselijk is, (en mede door
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de constructie waarbij bijvoorbeeld financiële rapportages eerst door de AvA moeten worden goedgekeurd)
echter vaak niet op korte termijn beschikbaar.
Wat verder opvalt als de raad terugblikt op Zeestad, is dat met name gesproken wordt over wat er in de
beleving van raadsleden niet goed gaat, welke informatie de raad niet bereikt. De workshop maakte duidelijk
dat er door raadsleden maar weinig gerefereerd wordt aan wat er inmiddels is gerealiseerd in Den Helder en
de bijdrage die daarmee is geleverd aan de grote opgave ten aanzien van stedelijke vernieuwing waar Den
Helder zich voor gesteld ziet. De discussie richt zich daarin bovendien niet in algemene zin op de structuur
en werkwijze omtrent Zeestad, maar lijkt zich te concentreren op die aspecten uit de uitvoeringsplannen
waarover politieke verschillen van inzicht bestaan en dat is met name het Stadshart. Over De Stelling of
over Nieuw Centrum Den Helder worden maar weinig vragen gesteld,; de focus in de discussie ligt op het
Stadshart. Dit sluit ook aan op de constatering dat de raad – juist door het gebrek aan overzicht – zich op
een gedetailleerder niveau met Zeestad gaat bezighouden, bijvoorbeeld als het gaat om de locatie van de
schouwburg, in plaats van met de hoofdlijnen.
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7 Evaluatie
Dit hoofdstuk gaat kort in op de mogelijkheden die de gemeenteraad, anno 2011, heeft om zijn invloed op de
stedelijke vernieuwing in Den Helder te vergroten. Achtereenvolgens wordt ingegaan op de bestuurlijke,
financiële en ruimtelijke mogelijkheden (conform dezelfde indeling in hoofdstuk 4 – Kaderstelling) die er zijn.

7.1 / Algemeen
In principe zijn de mogelijkheden onbeperkt. Immers: “de raad is de baas”. De gemeenteraad van Den
Helder heeft de bevoegdheid om ieder eerder genomen besluit terug te draaien of daar een wijziging in aan
te brengen – mits dat uiteraard gebeurt bij meerderheid van stemmen. Feit is echter wel dat de (financiële)
consequenties van een dergelijke besluit verstrekkend kunnen zijn, en dat ze – in algemene zin - groter
worden naarmate de tijd verstrijkt. Paragraaf 7.5 gaat hier verder op in.

7.2 / Bestuurlijke mogelijkheden
Voor wat betreft dit dossier is het meest verstrekkende besluit dat de raad van Den Helder kan nemen om
het college te verzoeken om zich als aandeelhouder terug te trekken uit de Zeestad CV/BV. De raad kan
hiertoe geen directe opdracht geven, aangezien het college zelfstandig bevoegd is om private
samenwerkingen aan te gaan.112 Vanzelfsprekend gaat van een dergelijke uitspraak wel een dermate
krachtige wens uit, dat het college deze vanuit politiek oogpunt niet zonder risico’s naast zich neer kan
leggen. De CV/BV zelf kan niet door raad of college worden opgeheven. Dat besluit kan alleen de Algemene
vergadering van Aandeelhouders van Zeestad nemen en de gemeente heeft daarin geen directe
meerderheid (namelijk 49,5 procent). Indien de gemeente zich terugtrekt als aandeelhouder, dient dan ook
zijn zetel in de stuurgroep op te geven.
Met een besluit om zich als aandeelhouder terug te trekken, schendt de gemeente de afspraken die zij met
de provincie en overige partijen heeft gemaakt met de ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst
Stedelijke Vernieuwing Den Helder. Het is bovendien zeer ongewis wat de tegenreactie van de overige
aandeelhouder (de provincie) zal zijn. Een zeer denkbare consequentie is dat ook zij zich uit de ontwikkeling
zullen terugtrekken, waardoor de ontwikkeling van de locaties stil komt te liggen. Gelet op de aanleiding van
de samenwerking in Zeestad CV/BV is het maar zeer de vraag of Den Helder vervolgens op eigen kracht in
staat is de locaties te ontwikkelen. Indien de provincie besluit om de ontwikkeling te continueren, betekent
dit voor Den Helder dat zij haar private sturingsmogelijkheden heeft verspeeld. De gemeente zal immers
alleen nog via privaatrechtelijke instrumenten (vooral het bestemmingsplan) invloed op de ontwikkeling
kunnen uitoefenen. Wat de consequenties voor de levensvatbaarheid van Zeestad CV/BV ook zullen zijn,
indien de gemeente zich als aandeelhouder terugtrekt, is er sprake van aanzienlijke imagoschade voor het
gemeentebestuur die zich mogelijk vertaald in maatschappelijke onrust.
Effectievere bestuurlijke mogelijkheden om Zeestad CV/BV te beïnvloeden zijn daarom om als raad
nadrukkelijker en explicietere standpunten in te nemen over de te volgen koers van Zeestad CV/BV. De
collegeleden die de gemeente in de aandeelhoudersvergadering vertegenwoordigen, kunnen deze
standpunten vervolgens in de aandeelhoudersvergadering vertolken. Indien de raad zich zorgen maakt over
de mate waarin de huidige vertegenwoordigers van de gemeente in de aandeelhoudersvergadering in staat
zijn om dat op een effectieve wijze te doen, kan de raad politieke druk op het college uitoefenen om andere

112

Mits niet strijdig met het algemeen belang en mits de raad voorafgaand aan de samenwerking is geconsulteerd. Aan beide
voorwaarden is in het geval van Zeestad CV/BV voldaan.
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vertegenwoordigers te selecteren, hetzij vanuit het college, hetzij door professionele bestuurders van buiten.
Dezelfde keuze voor de raad doet zich voor met betrekking tot inbreng en vertegenwoordiging van de
gemeente in de stuurgroep.

7.3 / Ruimtelijke mogelijkheden
De raad van Den Helder kan besluiten bestemmingsplannen die betrekking hebben op het plangebied van
Zeestad niet langer goed te keuren, of daar wijzigingen in aan te brengen alvorens ze goed te keuren. Het is
zelfs mogelijk om (door een nieuw besluit) een eerdere goedkeuring terug te trekken, of daar alsnog een
wijziging op aan te nemen. Voor reeds in gang gezette ontwikkelingen moet de raad daarbij wel rekening
houden met overgangsrecht.113 Indien de wijziging tot een waardevermindering van de grond leidt, kan de
provincie, als aandeelhouder van Zeestad CV/BV, zich beroepen op geleden planschade. Los van de
financiële consequenties daarvan zou dit tot een zeer ingewikkelde bestuurlijke relatie tussen Den Helder en
de provincie Noord-Holland leiden. Waardevermindering van de grond leidt bovendien waarschijnlijk tot een
nadeliger saldo van de grondexploitatie. Daarom verdient het vanzelfsprekend de voorkeur om
aanpassingen van het bestemmingsplan altijd in goede harmonie en via Zeestad CV/BV af te stemmen.
Voor wat betreft de uitvoeringsplannen van de plangebieden heeft de raad de mogelijkheid zijn eerder
gegeven goedkeuring tussentijds op te schorten en daarbij aanvullende eisen te stellen. Zo kan de raad
Zeestad verplichten wijzigingen in de fasering eerst voor te leggen aan de raad voordat deze ook
doorgevoerd worden. Hiermee handelt de gemeente, specifiek de raad, nog steeds conform de afspraken uit
de Samenwerkingsovereenkomst, welke niks meer of minder vastlegt dan:
/
/
/

De gemeente formuleert tijdig en volgens de planning de inhoudelijk relevante beleidskaders voor
de stedelijke vernieuwing;
De gemeente zet haar ten dienste staande publiekrechtelijke instrumentarium in voor de uitvoering
van de stedelijke vernieuwing;
De gemeenteraad stelt de beleidskaders vast waarbinnen de stuurgroep de uitvoering aanstuurt.

7.4 / Financiële mogelijkheden
De raad van Den Helder kan het besluit nemen niet langer geld beschikbaar te stellen aan de exploitatie van
Zeestad. Concreet gaat het om terugtrekking van/aanpassingen op de besluiten die in de tabel 4.2
(paragraaf 4.6) van dit rapport staan opgenomen. Voor veel van deze besluiten geldt dat deze ieder jaar
opnieuw bekrachtigd moeten worden met het vaststellen van de gemeentelijke begroting. Zo kan de raad bij
de volgende begroting besluiten géén 2,5 miljoen uit de bestemmingsreserve Stedelijke Vernieuwing in de
exploitatie van Zeestad te storten. Ook hiervoor geldt: met dit besluit schendt de gemeente de gemaakte
afspraken. Het is overigens maar de vraag of de mogelijke schadeclaims die volgen uit het niet meer kunnen
nakomen van aangegane financiële verplichtingen door Zeestad of schadeclaims van de andere
aandeelhouder van Zeestad CV/BV opwegen tegen het besluit.

7.5 / Concluderend
Zoals reeds gezegd, zijn de mogelijkheden voor de raad van Den Helder om politieke invloed uit te oefenen
op wat er in de gemeente gebeurt in principe onbeperkt. Daarnaast zijn er enkele concrete keuzes mogelijk
op die aspecten waar de raad bevoegd is. Wel geldt dat de consequenties (lees: de kosten) van een
113

Dat wil zeggen dat bestaande bebouwing, die als gevolg van een aanpassing van het bestemmingsplan strijdig wordt met dit
(nieuwe) bestemmingsplan, mag worden gehandhaafd. Verdere aanpassing van de bebouwing, die de strijdigheid met het
bestemmingsplan vergroten zijn echter niet toegestaan. De huidige toestand wordt als het ware ‘bevroren’.
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afwijkend besluit steeds omvangrijker worden naarmate het proces is gevorderd en er steeds meer concrete
keuzes zijn gemaakt. Ter illustratie: zolang een ontwikkelaar nog geen grond heeft gekocht, is het vrij
eenvoudig een bestemmingsplan te wijzigen. Nadat een ontwikkelaar een stuk grond heeft gekocht en een
passend plan wil realiseren, zal aanpassing van het bestemmingsplan leiden tot een planschadeverzoek.
Indien de gemeente besluit dat een bouwplan dat in uitvoering is toch moet wijken voor nieuw initiatief, zal
dit alleen tegen zeer hoge kosten (schadevergoeding ontwikkelaar, sloopkosten) te realiseren zijn en is er
bovendien sprake van aanzienlijke imagoschade.
Waar de keuze om met een bepaald project te stoppen in de beginfase van een project nog weinig
gevolgen heeft, ligt dit verderop in het proces dus anders. Onderstaand figuur maakt inzichtelijk hoe de
verhouding tussen invloed en gevolgen door de tijd verschuift.
Figuur 7.1: Verhouding invloed en gevolgen

100

Invloed

50

Gevolgen
0
Tijd

De gevolgen die besluiten over Zeestad c.q. stedelijke vernieuwing met zich meebrengen, zorgen ervoor dat
er politieke afwegingen gemaakt moet worden. Sturing op Zeestad is geen kwestie van enkel technische
mogelijkheden over de opdrachten die de raad aan de portefeuillehouder kan meegeven, sturing op Zeestad
vraagt om politieke keuzes.
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Bijlage 2. Toetsingskader
Deelvraag

Norm

Algemeen beleid

1 Wat is het door de raad vastgestelde beleid van de
gemeente Den Helder bij verbonden partijen?

a. Beschrijvend, om vervolgens te toetsen.
b. Het beleid is gebaseerd op een visie op
samenwerking(en) met publieke en private partijen
(bijvoorbeeld Deelnemingen beleid 2009).

Kaderstelling door oprichting CV/BV

2 Wat was de rol van de gemeenteraad bij de
besluitvorming om deel te nemen in Zeestad?

a. De rol van de raad in het proces van de totstandkoming
van het bestuurlijk arrangement is vooraf helder
vastgelegd.

b. Deze rol van de raad is in overeenstemming met de
Gemeentewet.

c. De praktijk is in overeenstemming met de wijze waarop
deze rol vooraf is vastgelegd.

3 Wat was de rol van de het college van B&W bij de
besluitvorming om deel te nemen in Zeestad?

a. De rol van het college in het proces van de
totstandkoming van het bestuurlijk arrangement is vooraf
helder vastgelegd.

b. Deze rol van het college is in overeenstemming met de
Gemeentewet.

c. De praktijk is in overeenstemming met de wijze waarop
deze rol vooraf is vastgelegd.

4 Heeft de gemeenteraad bij de deelneming in
Zeestad afspraken gemaakt over zijn
kaderstellende taken?

a. De raad heeft vooraf inzicht gehad in de mogelijkheden en
reikwijdte van de kaderstellende bevoegdheden bij een
commanditaire vennootschap / besloten vennootschap.

b. De verhouding van deze mogelijkheden en reikwijdte tot
de reguliere bevoegdheden van de raad is hierbij expliciet
aangegeven.

5 Heeft de gemeenteraad bij de deelneming in
Zeestad afspraken gemaakt over zijn
controlerende taken?

a. De raad heeft vooraf inzicht gehad in de mogelijkheden en
reikwijdte van de controlerende bevoegdheden bij een
commanditaire vennootschap/besloten vennootschap.

b. De verhouding van deze mogelijkheden en reikwijdte tot
de reguliere bevoegdheden van de raad is hierbij expliciet
aangegeven.

6 Hoe is de bestuurlijke, organisatorische, personele
en financiële positionering van Zeestad geregeld?

a. Beschrijvend, om vervolgens te toetsen.
b. De bestuurlijke positionering past binnen het wettelijk
kader (Burgerlijk wetboek en Gemeentewet) en het
gemeentelijke kader.

c. Voorafgaand aan het aangaan van de CV/BV is de
financiële positionering getoetst aan normen voor
haalbaarheid van de financiering zoals banken deze
stellen.
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7 Wat zijn de verbanden tussen het personeel van
de gemeente Den Helder en de organisatie
Zeestad?

8 Op welke manier komen besluiten tot stand door
Zeestad?

a. Beschrijvend (verbanden, kosten en tarieven).
b. De verbanden tussen het personeel van Zeestad en de
gemeente voldoen aan de integriteitnormen zoals
verwoord in artikel 125 van de ambtenarenwet.

a. Beschrijvend (interactie vennoten).
b. Beschrijvend: wat is de rol van de gemeente in deze
besluitvorming?

c. De besluitvorming is in overeenstemming met de
Samenwerkingsovereenkomst, statuten en afspraken
tussen college en raad.

9 Past de gemeentelijke deelneming in Zeestad
binnen het algemeen beleid voor gemeentelijke
deelnemingen? (juridisch, financieel, bedrijfsmatig,
personele vertegenwoordiging, bestuurlijk en
informatief)

a. De deelneming in Zeestad is in overeenstemming met het
in norm 1a beschreven gemeentelijk beleid.

Ruimtelijke en financiële kaderstelling

10 Hoe verloopt de planvorming t.a.v de drie
plangebieden van Zeestad, en welke financiële
systematiek ligt er aan de plannen ten grondslag?

11 Hoe is de raad betrokken (geweest) bij de vorming
van de ruimtelijke plannen voor de drie
plangebieden?

De planvorming verloopt zodanig dat de raad inzicht heeft in
zowel de ruimtelijke plannen als de financiële consequenties
van deze plannen; op basis hiervan is de raad in de
gelegenheid om gedegen kaders (ruimtelijk en financieel) te
stellen.
De raad is in de gelegenheid gesteld om te besluiten over de
ruimtelijke kaders (structuurvisies, uitwerkingsplannen,
bestemmingsplannen, etc.) voor de drie plangebieden.

Controle

12 Hoe wordt door Zeestad verantwoording afgelegd?

a. Beschrijvend.
b. De verantwoording is in overeenstemming met de onder
norm 6a beschreven positionering.

13 Is en wordt de gemeenteraad op de juiste
momenten tijdig en volledig geïnformeerd?

a. Beschrijvend.
b. De verantwoording is in overeenstemming met de door de
raad vastgestelde beleidskaders voor verbonden partijen
en afspraken met betrekking tot de controlerende taak van
de raad bij Zeestad CV.

14 Gebeurt deze informatievoorziening op een wijze
dat de gemeenteraad zijn taken voldoende en
adequaat kan vervullen?

15 Hoe is de controle in het algemeen vormgegeven
met betrekking tot Zeestad?

a. De informatievoorziening is in overeenstemming met de
bevoegdheden van de raad ten aanzien van Zeestad.

a. Inventariserend.
b. De controle voldoet aan wetgeving ten aanzien van
commanditaire en besloten vennootschappen, fiscale
wetgeving en door de gemeente opgedragen regelgeving.
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Bijlage 3. Overzicht figuren en tabellen
#

Titel

Paragraaf

Pagina

Figuur 3.1

Structuur exploitatie Zeestad, fase 1

3.2

10

Figuur 4.1

Vormgeving van een CV/BV constructie

4.1

19

Tabel 4.1

Overzicht ruimtelijke kaderstelling door de gemeenteraad

4.5

27

Tabel 4.2

Overzicht financiële kaderstelling door de gemeenteraad

4.6

32

Tabel 4.3

Overzicht beantwoording deelvragen 1 t/m 14

4.7

39 – 42

Tabel 5.1

Overzicht beantwoording deelvragen 12 t/m 15

5.3

47

Figuur 7.1

Verhouding invloed en gevolgen

7.5

54
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Bijlage 4. Overzicht informatievoorziening richting raad
Onderstaande tabel bevat een overzicht van de stukken114 met betrekking tot Zeestad (of de voorlopers daarvan) zoals die in de afgelopen
jaren naar de raad zijn gegaan. Per document dat naar de raad is gegaan wordt aangegeven waar het document betrekking op heeft, wat de
status van het document was dat werd voorgelegd (besluitvormend of ter informatie) en in hoeverre er met voorstel ook financiële
consequenties waren gemoeid. Ten slotte is aangegeven welke documenten er eventueel als achterliggende documenten bij het raadsstuk
waren gevoegd. Voor zover van toepassing is in de laatste kolom, ten slotte, weergegeven wat de oorspronkelijke datum van het
achterliggende stuk was. Dit opdat inzichtelijk wordt wanneer een stuk is vastgesteld en wanneer de raad er over geïnformeerd is. Reguliere
stukken uit de gemeentelijke begroting- en verantwoordingscyclus zijn niet in deze tabel opgenomen. Op die stukken wordt ingegaan in
paragraaf 5.2, waarin een analyse is opgenomen van de wijze waarop het college aan de raad verantwoord aflegt over Zeestad. Hetzelfde
geldt voor documenten die niet naar de raad gegaan zijn (zoals bijvoorbeeld het collegebesluit d.d. 13 februari 2007 over de oprichting van
Zeestad CV/BV, dit nadat de raad hierover geraadpleegd is in de vergadering van 31 januari 2007). Omdat ze in de tijd wel relevant zijn,
maar niet naar de raad zijn gegaan, zijn deze documenten wel in de tijdlijn (paragraaf 3.4), maar niet in onderstaande tabel opgenomen.
Nota bene: de tabel is gebaseerd op de stukken die de rekenkamercommissie in het kader van dit onderzoek heeft ontvangen. De wijze
waarop de informatie in het kader van dit onderzoek werd aangeleverd, doet echter vermoeden dat een totaaloverzicht van de
stukkenstroom zoals die naar de raad gegaan is, niet te generen is en dat onderstaande tabel derhalve niet volledig is. Op een aantal
momenten bestond een concrete aanwijzing dat een stuk wel naar de raad is gegaan, maar hebben de onderzoekers het betreffende
raadsstuk niet ontvangen. Dat is bijvoorbeeld het geval geweest bij een aantal stukken die wel naar de raad zijn gegaan, maar waarvan de
ambtelijke organisatie de desbetreffende raadsinformatiebrieven niet meer kon achterhalen. De rekenkamercommissie vond deze brieven
door het raadplegen van google echter wel. In deze gevallen is dat met een voetnoot expliciet aangegeven.

114

Behalve documenten zijn er ook een aantal (informele) informatiebijeenkomsten gehouden. Door de ambtelijke organisatie zijn drie momenten genoemd: 1) een
informatiebijeenkomst voor de raad, d.d. 21 juli 2005 waar gedeputeerde Hooijmaijers de visie van de Stuurgroep toelicht, 2) een excursie voor college en raad naar
Rotterdam over informatie stedelijke vernieuwing, d.d. 8 februari 2008 en 3) een informatieavond voor de raad over het concept Uitwerkingsplan, d.d. 13 mei 2008.
Omdat dit overzicht focust op de formele documenten die zijn aangeleverd, zijn die informatiebijeenkomsten niet in de tabel opgenomen.
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Raadsstuk

Datum

Status

Betrekking op

Financiële
consequenties

Achterliggende documenten

Oorspronkelij
ke datum
achterliggend
stuk

naar raad

Raadsvoorstel vaststellen
Structuurvisie voor De Stelling
De Stelling op Herhaling.

Datum
voorstel, 1
april 2003,
datum
besluitvorm
ing
onbekend.

Besluitvormend

Door in te stemmen
met de structuurvisie
voor De Stelling stelt
de raad kaders voor
de ruimtelijke
ontwikkeling van De
Stelling.

In de structuurvisie
en begeleidend
raadsvoorstel Er
wordt niet
ingegaan op de
financiële
consequenties.
Wel omvat het
raadsbesluit de
opdracht om een
bestuursopdracht
voor te bereiden
waarin o.a. op de
financiële
consequenties zal
worden ingegaan.

Structuurvisie De Stelling op
Herhaling

Nvt

Raadsvoorstel over Wijkvisie
Texelstroomlaan e.o. (Nieuw
Den Helder Centrum).

9 dec 2004

Besluitvormend

Door het vaststellen
van deze Wijkvisie
stelt de raad de
kaders (ambities en
maatregelen) voor
deelgebied 3 van
stedelijk
vernieuwingsgebied
Nieuw Den Helder
Centrum.

Het raadsvoorstel
bevat geen
financiële
paragraaf en biedt
daarmee geen
inzicht in de
financiële
consequenties of
de dekking voor
de uitvoering van

Wijkvisie Texelstroomlaan

Nvt
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Raadsstuk

Datum

Status

Betrekking op

naar raad

Financiële
consequenties

Achterliggende documenten

Oorspronkelij
ke datum
achterliggend
stuk

Structuurplan Stadshart 2020

Nvt

Beoordelingsrapport
marktconsultaties Den

22 sept 2005

deze Wijkvisie.
Raadsvoorstel vaststellen
Structuurplan Stadshart Den
Helder 2020.

Datum
besluitvormi
ng
onbekend,
raadsvoorste
l is
gedateerd
op 26 juli
2005

Besluitvormend

Met dit voorstel besluit
de raad in te stemmen
met het Structuurplan
Stadshart 2020.
Hiermee stelt de raad
ruimtelijke kaders voor
de ontwikkeling van
het Stadshart.

Het raadsvoorstel
bevat geen
financiële
paragraaf, en biedt
dan ook geen
inzicht in de
financiële
consequenties of
de dekking voor
de uitvoering van
deze dit
Structuurplan.

Raadsbesluit ‘Bestuursopdracht
voor de vestiging van een MFC
op de locatie van het huidige
COMRA-complex’

5 juni 2005

Besluitvormend

Met dit voorstel geeft
de raad het college
een bestuursopdracht
voor de vestiging van
een MFC op de
huidige locatie van het
COMRA-complex.

Ten aanzien van
de financiën wordt
opgemerkt dat
voor de realisatie
van een MFC
middelen zijn
opgenomen in het
Wijkontwikkelingsp
lan
Texelstroomlaan
en het MOP
Stedelijke
Vernieuwing 20052009.

Onbekend

Er is een
marktconsultatie
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Raadsstuk

Datum

Status

Betrekking op

naar raad

Onbekend

31 jan 07

Besluitvormend

Achterliggende documenten

Oorspronkelij
ke datum
achterliggend
stuk

(haalbaarheidsonderz
oek) uitgevoerd. Deze
is bij de vaststellen
van het Structuurplan
Stadshart niet aan de
raad gezonden, maar
wellicht wel in een
later stadium. Dat is bij
het college / de
ambtelijke organisatie
niet bekend.

Helder, Stedelijke
Vernieuwing,

Er ligt een plan van
aanpak stedelijke
vernieuwing.
Onbekend is of de
raad dit document
ontvangen heeft.

Plan van Aanpak Stedelijke
Vernieuwing Den Helder

30 sept 2005

Gemeente ontvangt
toekenningsbrief van
VROM/Senter Novum voor
een subsidie van € 760.00
voor het Groene hart

28 nov 2006

Onbekend

Raadsbehandeling
Samenwerkingsovereenkomst
Stedelijke Vernieuwing Den
Helder

Financiële
consequenties

Raad bespreekt (eerst
in commissie
Stadsontwikkeling,
d.d. 22 jan 07, daarna
op 31 jan 07 in raad)
de SOK. Uitkomst is
de zienswijze dat de

Samenwerkingsovereenkoms
t Stedelijke Vernieuwing Den
Helder
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Raadsstuk

Datum

Status

Betrekking op

naar raad

Financiële
consequenties

Achterliggende documenten

Oorspronkelij
ke datum
achterliggend
stuk

Doorrekening
exploitatieopzetten 1)
Stadshart Grachtengordel, 2)
Nieuw Den Helder Groene
hart, 3) Nieuw Den Helder
woon-zorg concept Vitalis,4)
Stadshart Molenplein, 5)
Stadshart Beatrixstraat e.o,

24 juni 2006

gemeente zich in de
Ava moet laten
vertegenwoordigen
door een collegelid ipv
directielid.
Raadsbesluit beschikbaar
stellen startkapitaal Zeestad

8 mrt 07

Onbekend

Besluitvormend

Met dit besluit wordt
een startkapitaal voor
Zeestad CV/BV
beschikbaar gesteld.
Tevens stelt de raad
hiermee expliciet
krediet beschikbaar
gesteld voor drie
prioritaire projecten in
het Stadshart.
Onbekend of de
doorrekeningen door
Ecorys ook naar de
raad gezonden zijn.

Raad stelt krediet
van € 6,9 mln
beschikbaar.

Statuten van Zeestad BV
worden ondertekend. Onbekend
op de raad die statuten
ontvangen heeft.

Onbekend

Statuten van Zeestad BV

14 aug 2007

Overeenkomst Zeestad CV

Onbekend

Overeenkomst van Zeestad

19 aug 2007
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Raadsstuk

Datum

Status

Betrekking op

naar raad

worden ondertekend. Onbekend
op de raad die statuten
ontvangen heeft.

Financiële
consequenties

Achterliggende documenten

Oorspronkelij
ke datum
achterliggend
stuk

CV

Raadsbesluit verlenging
werking Wvg Stadshart

3 sept 07

Raadsbesluit

Met dit besluit verlengt
de raad t.a.v. het
Stadshart de werking
van de Wet
voorkeursrecht
gemeenten met één
jaar.

Raadsbesluit bestemmingsplan
Nieuw Den Helder West

10 sept 07

Besluitvormend

Met dit besluit stelt de
raad het
bestemmingsplan
“Nieuw Den Helder
West 2006” vast.

Raadsinformatiebrief over
sturings- en
verantwoordingsrelatie Zeestad
CV/BV en Willemsoord.

6 nov 07

Ter info

College informeert
raad over de sturingsen
verantwoordingsrelatie
Zeestad

Raadsbesluit instemmen met
bestedingsvoorstel ISV2

20 nov 07

Besluitvormend

Raad besluit in te
stemmen met het
bestedingsvoorstel
voor het ISV2programma 20052009. In dit voorstel
worden de plannen en
prioritaire projecten
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Raadsstuk

Datum

Status

Betrekking op

naar raad

Financiële
consequenties

Achterliggende documenten

Met dit besluit stelt
de raad € 407.500
vast uit de
bestemmingsreserve 2005.

Inrichtingsvoorstel De Stelling
van Den Helder.

Oorspronkelij
ke datum
achterliggend
stuk

zoals vastgelegd in
het raadsbesluit van
30 maart 2005, iets
gewijzigd. Daarnaast
besluit de raad dat de
ISV2-gelden
rechtstreeks naar
Zeestad CV/BV
worden doorgezet.
Zeestad CV/BV wordt
verantwoordelijk voor
uitvoering en de
verantwoording.
Inrichtingsvoorstel voor De
Stelling van Den Helder

17 dec 07

Besluitvormend

Met dit besluit stelt de
raad het
inrichtingsvoorstel
voor De Stelling vast.

Raadsinformatiebrief over
benoeming dhr. Westerik tot
voorzitter kwaliteitsteam
Stadshart.

8 jan 08

Ter info

Raad wordt
geïnformeerd over de
benoeming van dhr.
Westerik tot voorzitter
van het kwaliteitsteam
Stadshart. In de
raadsinformatiebrief
wordt ook toegelicht
wat de rol en functie
van het kwaliteitsteam
is.
67

Raadsstuk

Datum

Status

Betrekking op

naar raad

Raadsinformatiebrief over
bestemmingsplan Nieuw Den
Helder West.

15 jan 08

Ter info

College informeert
raad over het afronden
van de
vaststellingsprocedure
van het
bestemmingsplan
Nieuw Den Helder
West 2006.

Raadsinformatiebrief over
vertraging Uitwerkingsplan
Stadshart.

22 jan 08

Ter info

College informeert de
raad dat het
Uitwerkingsplan
Stadshart langer op
zich laat wachten dan
gepland.

Raadsinformatiebrief over
Jaarplan Zeestad 2008.

College informeert de
raad over de plannen
van Zeestad. In de
raadsinformatiebrief
geeft het college een
toelichting, de
begroting en
werkplannen liggen ter
inzage.

12 feb 08

Ter info

Raadsinformatiebrief
uitgangspunten stadhuis.

8 apr 08

Ter info

College informeert de
raad over de
uitgangspunten van
het stadhuis.

Raadsinformatiebrief over

16 apr 08

Ter info

College informeert

Financiële
consequenties

Achterliggende documenten

Oorspronkelij
ke datum
achterliggend
stuk

Begroting Zeestad 2008

14 dec 07

Werkplan Stadshart 2008

Onbekend

Werkplan NCDH 2008

Onbekend

Werkplan De Stelling 2008

Onbekend
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Raadsstuk

Datum

Status

Betrekking op

naar raad

afwikkeling
financieringsstromen stedelijke
vernieuwing

Financiële
consequenties

Achterliggende documenten

Oorspronkelij
ke datum
achterliggend
stuk

Bestemmingsplan Stadshart

Nvt

raad over de
afwikkeling van een
aantal
financieringsstromen
(waaronder reguliere
ISV-gelden en
UNA/ISV-gelden) voor
de periode 2002 –
2007. In totaal
bedroegen deze
financieringsstromen €
22,3 mln. Middels
deze
raadsinformatiebrief
informeert het college
de raad over de
afwikkeling ervan.

Raadsinformatiebrief Concept
Uitwerkingsplan Stadshart.

22 april 08

Ter info

College informeert de
raad over de
procedure van het
Uitwerkingsplan en
over de belangrijkste
kernpunten die qua
besluitvorming
voorliggen.

Raadsinformatiebrief in
procedure brengen
bestemmingsplan Stadshart.

13 mei 08

Ter info

College informeert
raad over het in
procedure brengen
van het
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Raadsstuk

Datum

Status

Betrekking op

naar raad

Financiële
consequenties

Achterliggende documenten

In de RIB wordt
niet op financiële
consequenties
ingegaan.

Raamovereenkomst ligt ter
inzage – en onder
geheimhouding – bij de
griffier.

Oorspronkelij
ke datum
achterliggend
stuk

bestemmingsplan
Stadshart.
Rinformatiebrief inzake
raamovereenkomsten voor de
eerste drie stadshartprojecten.

27 mei 2008

Onbekend is of de 1ste
kwartaalrapportage 2008 naar
de raad is gezonden.

Onbekend

Voorjaarsnota 2008

23 jun 08

Ter info

College informeert
raad (onder
geheimhouding) over
de
raamovereenkomsten
die zijn gesloten met
WSDH, Proper Stok
en Johan Matser voor
de eerste drie
stadshartprojecten.

1ste kwartaalrapportage 2008
Zeestad
Besluitvormend

10 juni 08

Raad stelt
Voorjaarsnota 2008
vast. Met het
vaststellen van de
Voorjaarsnota 2008
heeft de raad
ingestemd met de
inzet van structurele
middelen voor
stedelijke vernieuwing.
Die inzet komt neer op
ongeveer € 2,5 mln
per jaar.
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Raadsstuk

Datum

Status

Betrekking op

Financiële
consequenties

Raad wordt
geïnformeerd over
mogelijke
financiële
consequenties.
Raad zal daarover
in een later
stadium nog een
besluit voorgelegd
krijgen.

naar raad

Rinformatiebrief inzake
realisatie MFC Nieuw Den
Helder

25 juni 2008

Ter info

College informeert de
raad over de
voortgang m.b.t. de
realisatie van een
MFC in Nieuw Den
Helder.

Raadsinformatiebrief
beeldkwaliteitsplan Molenplein.

16 sept 08

Ter info

Naar aanleiding van
een aanvraag voor
een bouwvergunning
voor het Molenplein,
informeert het college
de raad dat het
college het
beeldkwaliteitsplan
Molenplein heeft
vastgesteld en dat in
dit kader vrijstelling
wordt verleend i.h.k.v.
art. 19 Wro. Dit omdat
het bouwplan in strijd
is met het vigerende
bestemmingsplan. Het
beeldkwaliteitplan /
bouwplan voldoet aan
het

Achterliggende documenten

Oorspronkelij
ke datum
achterliggend
stuk

Beeldkwaliteitsplan
Molenplein

Nvt
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Raadsstuk

Datum

Status

Betrekking op

naar raad

Financiële
consequenties

Achterliggende documenten

Oorspronkelij
ke datum
achterliggend
stuk

conceptuitwerkingspla
n Stadshart en zal in
een later stadium in de
Welstandnota worden
opgenomen. Die
laatste wordt ter
besluitvorming aan de
raad voorgelegd.
Raadsvoorstel vaststellen
Uitwerkingsplan +
planexploitatie Stadshart.

30 sept 08

Onbekend is of de 2de
kwartaalrapportage naar de
raad is gezonden.

Onbekend

2de kwartaalrapportage
Zeestad

14 okt 08

Onbekend is of het jaarverslag
CV/BV 2007 naar de raad is
gezonden.

Onbekend

Jaarverslag Zeestad CV / BV
2007

19 nov 08

Raadsbesluit m.b.t. beschikbaar
stellen krediet voor 1ste fase

15 dec 08

Besluitvormend

Besluitvormend

Raad stelt het
Uitwerkingsplan vast
en tevens de
planexploitatie (die
dient als
richtinggevend te
worden beschouwd).
Raad draagt college
op halfjaarlijks te
rapporteren in een met
de raad vast te stellen
format.

College informeert
raad dat de keuze

Uitwerkingsplan Stadshart

Raad stelt €
220.000
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Raadsstuk

Datum

Status

Betrekking op

Financiële
consequenties

voor een stadspark is
gemaakt met het
Uitwerkingsplan
Stadshart. De kosten
zijn meegenomen in
de planexploitatie
Stadshart. Daarnaast
is voorzien in een
gemeentelijke bijdrage
van € 220.000 uit de
gemeentelijke
begroting.

beschikbaar uit
bestemmingsreser
ve Wijkbeheer.

naar raad

Stadspark.

Rapport van Fakton over
Willemsoord BV.

27 jan 09

Besluitvormend

Raad ontvangt van het
college het rapport
van Fakton over
Willemsoord BV. In
het begeleidend
raadsvoorstel wordt
ook over Zeestad
CV/BV gesproken.

Raadsbesluit Realisatie MFC
Nieuw Den Helder.

2 feb 09

Besluitvormend

Raad besluit voor de
realisatie van het MFC
in Nieuw Den Helder.

Achterliggende documenten

Oorspronkelij
ke datum
achterliggend
stuk

Rapport Fakton over
Willemsoord BV.

Raad stelt €
1.008.480
beschikbaar voor
de realisatie van
het MFC. twee
kredieten:
Raadbesluit omvat
twee kredieten 1)
een
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Raadsstuk

Datum

Status

Betrekking op

naar raad

Financiële
consequenties

Achterliggende documenten

Oorspronkelij
ke datum
achterliggend
stuk

investeringssubsid
ie van € 858.480
aan de
Woningstichting
ten behoeve van
de realisatie van
de MFC en 2) €
150.000 uit de
reserve MFC voor
Zeestad.
Raadsinformatiebrief over
jaarstukken Zeestad.115

11 sept 09

Ter info

Door middel van een
raadsinformatiebrief
informeert het college
de raad over de
begroting van Zeestad
2009.

Begroting Zeestad 2009

Maart 09

Raadsinformatiebrief over
jaarstukken Zeestad.116

11 sept 09

Ter info

Middels deze
raadsinformatiebrief
informeert het college

Jaarrekening Zeestad 2008

Mei 09

115

Ondanks herhaaldelijk verzoek was de ambtelijke organisatie niet in staat genoemde raadsinformatiebrief aan de rekenkamercommissie aan te leveren,
vermoedelijk omdat de gemeentelijke (raads)informatiesystemen niet de mogelijkheid bieden om alle relevante informatie op de juiste wijze te ontsluiten. De RIB zou er
echter wel moeten zijn. Door zelf te gaan zoeken op internet, heeft de rekenkamercommissie de desbetreffende brief toch gevonden en hier in het overzicht kunnen
opnemen.
116

Ondanks herhaaldelijk verzoek was de ambtelijke organisatie niet in staat genoemde raadsinformatiebrief aan de rekenkamercommissie aan te leveren,
vermoedelijk omdat de gemeentelijke (raads)informatiesystemen niet de mogelijkheid bieden om alle relevante informatie op de juiste wijze te ontsluiten. De RIB zou er
echter wel moeten zijn. Door zelf te gaan zoeken op internet, heeft de rekenkamercommissie desbetreffende brief toch gevonden en hier in het overzicht kunnen
opnemen.
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Raadsstuk

Datum

Status

Betrekking op

naar raad

Financiële
consequenties

Achterliggende documenten

Oorspronkelij
ke datum
achterliggend
stuk

de raad over de
jaarrekening 2008
Zeestad CV/BV.
Raadsbesluit over
programmabegroting 2010 en
NUON-opbrengsten.

11 nov 09

Besluitvormend

Bij het vaststellen van
de PB 2010 wordt de
raad gevraagd 1) de
NUON-opbrengsten te
storten in een nieuw te
vormen
bestemmingsreserve
Strategische Visie, 2)
vanaf 2010 gedurende
15 jaar jaarlijks een
bedrag van € 2 mln te
onttrekken aan de
bestemmingsreserve
ten gunste van de
exploitatie en 3) het
resterende deel van
de reserve aan te
wenden voor
bestedingen die
passen binnen de zes
doelstellingen van de
Strategische Visie
2020.

NUONopbrengsten,
geraamd op € 33,6
mln te storten in
nieuw te vormen
bestemmingsreser
ve Strategische
Visie en met
ingang van 2010
gedurende 15 jaar,
jaarlijks € 2 mln te
onttrekken aan de
bestemmingsreser
ve ten gunste van
de exploitatie
Zeestad.

Raadsbesluit ‘wensen en
bedenkingen grondoverdracht

14 dec 09

Besluitvormend

Raad stemt in met het
voorstel van het

Raad stemt
hiermee in met
75

Raadsstuk

Datum

Status

Betrekking op

Financiële
consequenties

college voor de
overdracht om niet
van gronden in het
project Molenplein.
Tevens zegt de
wethouder toe de raad
schriftelijk te
informeren over het
stellen van
aanvullende regels
met betrekking tot
grondtransacties met
Zeestad CV.

afwijken van de
Nota Grondbeleid.
Tevens besluit de
raad de gronden
‘om niet’
beschikbaar te
stellen.

naar raad

om niet Molenplein’

Raadsinformatiebrief over 1ste
halfjaarrapportage 2009.

19 jan 10

Ter info

RIB (kenmerk AU10.04335),
Behandeling ISV3-aanvraag,
d.d. 7 april 2010 en
Meerjarenontwikkelingsprogram
ma ISV3 2010-2014, onder
andere hoofdstuk 4, afweging
en selectie van doelen
gemeente, geen pagina nr.

7 apr 10

Ter info

De
raadsinformatiebrief is
procedureel van aard,
het college gaat niet in
op aandachtspunten
uit de
voortgangsrapportage.

Achterliggende documenten

Oorspronkelij
ke datum
achterliggend
stuk

1ste halfjaarrapportage 2009
Zeestad

12 dec 09
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Raadsstuk

Datum

Status

Betrekking op

Financiële
consequenties

Achterliggende documenten

Besluitvormend

Raad stemt in met het
aanvragen van de
ISV3 subsidie. In het
bijgevoegde
programma staat
opgenomen dat de
ISV3-gelden geheel
ter beschikking
gesteld zullen worden
van Spoorstraat Oost
(één van de projecten
uit het Stadshart, waar
prioriteit aan gegeven
is).

De
subsidieaanvraag
voor ISV3
bedraagt een
bedrag van €
1.779 mln (plus €
825.000 voor
bodemprojecten).

Meerjarenontwikkelingsprogra
mma Investeringsbudget
Stedelijke Vernieuwing 3
(MOP ISV3), voor de periode
2010-2014.

naar raad

Meerjarenontwikkelingsprogram
ma ISV3 2010-2014

26 apr 10

Onbekend of dit stuk naar de
raad is gegaan.

Onbekend

Raadsbesluit over leveren van
gronden in openbare ruimte ‘om
niet’ aan Zeestad CV.

7 jun 10

2de halfjaarrapportage 2009
Zeestad
Besluitvormend

Oorspronkelij
ke datum
achterliggend
stuk

10 mei 10

Raad besluit dat, in
aanvulling op de Nota
Grond- en
Vastgoedbeleid, dat
gemeente op
aanvraag van Zeestad
CV gronden uit het
planexploitatiegebied
met bestemming
openbare ruimte onder
een aantal
voorwaarden om niet
kan leveren. Dit in
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Raadsstuk

Datum

Status

Betrekking op

naar raad

Financiële
consequenties

Achterliggende documenten

Oorspronkelij
ke datum
achterliggend
stuk

Herziene exploitatie Zeestad
per 1 januari 2010

22 jun 10.

antwoord op een
toezegging die de
wethouder deed naar
aanleiding van de
levering ‘om niet’ van
gronden aan het
Molenplein aan
Zeestad.
Onbekend is of dit stuk naar de
raad is gegaan.

Onbekend

Onbekend

Raadsbesluit ‘Bijdrage

5 juli 10

Besluitvormend

Raad besluit de
gemeentelijke bijdrage
voor het stadshart
naar voren te halen,
ipv 25 miljoen in 10
jaar, gaat de
gemeente deze nu in
5 jaar uitgeven.

Raadsinformatiebrief
bestuurlijke rapportage
Stedelijke Vernieuwing.

13 juli 10

Ter info

College informeert de
raad over de
voortgang van alle
activiteiten die die
plaatsvinden in het
kader van de
Stedelijke
Vernieuwing.

Bestuurlijke rapportage
Stedelijke Vernieuwing Den
Helder 2007 – 2014

Onbekend.

Raadsinformatiebrief over
Jaarrekening Zeestad 2009.

2 aug 10

Ter info

College informeert
raad over de

Jaarrekening 2009 Zeestad
CV

8 juli 10

gemeente in exploitatietekort
uitwerkingsplan UP) Stadshart
1e fase’

In het
raadsvoorstel
worden de
financiële
consequenties van
het besluit
genoemd, o.a.
verlies van rente.
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Raadsstuk

Datum

Status

Betrekking op

naar raad

jaarrekening 2009 van
zowel Zeestad CV als
Zeestad BV.
Raadsinformatiebrief vertraging
leveren voortgangsrapportage
sept 2010.

22 sept 10

Ter info

College stuurt een aan
de raad een
raadsinformatiebrief
over de vertraging van
de levering van de
voortgangsrapportage
van sept 2010 en
kondigt de rapportage
HYI 2010 aan.

Raadsinformatiebrief
voortgangsrapportage Zeestad.

5 okt 10

Ter info

College stuurt aan de
raad het
voorgangsrapportage
Zeestad CV/BV,
september 2010. In de
raadsinformatiebrief
wordt aangegeven dat
het merendeel van de
activiteiten volgens
planning verloopt en
dat vier projecten
vertraging lopen. Die
projecten worden even
kort toegelicht.

Raadsinformatiebrief
voortgangsrapportage Zeestad.

15 okt 10

Ter info

College informeert de
raad dat de
voortgangsrapportage

Financiële
consequenties

Achterliggende documenten

Oorspronkelij
ke datum
achterliggend
stuk

Jaarrekening 2009 Zeestad
BV

Voortgangsrapportage

September
2010
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Raadsstuk

Datum

Status

Betrekking op

naar raad

Financiële
consequenties

Achterliggende documenten

Oorspronkelij
ke datum
achterliggend
stuk

Halfjaarrapportage 1 jan – 30
jun 2010 Zeestad

Vastgesteld
door de AvA
op 2 dec 10.

die de raad eerder
deze week ontving,
niet in het definitieve
format is gezet. Deze
rapportage is een
tussenoplossing naar
een gestructureerd
rapportageproces met
ingang van 2011. In
de rapportage die nu
voorlag, ontbrak de
financiële paragraaf.
Raadsinformatiebrief Wonen op
Willemsoord.

9 dec 10

Ter info

College informeert de
raad over middels een
raadsinformatiebrief
over Wonen op
Willemsoord.

Raadsinformatiebrief
Halfjaarrapportage 1 jan – 30
jun10.

18 jan 11

Ter info

College informeert de
raad over
halfjaarrapportage. In
de
raadsinformatiebrief
wordt kort ingegaan
op de belangrijkste
ontwikkelingen bij
Zeestad. In het
raadsvoorstel wordt
tevens verwezen naar
de herziene exploitatie
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Raadsstuk

Datum

Status

Betrekking op

naar raad

Financiële
consequenties

Achterliggende documenten

Oorspronkelij
ke datum
achterliggend
stuk

per 1 januari 2010 (zie
hierboven). Die zit
echter niet als bijlage
bij deze
raadsinformatiebrief.
Van die herziene
exploitatie is dus niet
duidelijk of deze naar
de raad is gegaan.
Raadsinformatiebrief over stand
van zaken Stadspark

25 jan 11

Ter info

College informeert de
raad over stand van
zaken met betrekking
tot het Stadspark.

Raadsinformatiebrief inzake
risico-analyse exploitatie
Zeestad 1e fase.

3 feb 11

Ter info

College informeert de
raad over de risicoanalyse zoals die is
gehanteerd voor de
exploitatie van
Zeestad 1e fase.

In de RIB wordt
niet ingegaan op
financiële
consequenties.
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