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Motie 

De raad van de gemeente Den Helder in vergadering bijeen op 9 juli 2012; 

constaterende dat: 

het raadsvoorstel RV012.0205 betreffende nieuwbouw stadhuis is verworpen; 

van mening zijnde dat: 
de DBFMO-constructie mogelijk tegenvallende financiële consequenties met zich meebrengt in 
vergelijking tot andere aanbestedings- en financieringsvormen; 
de Inbreng van de direct omwonenden in het kader van burgerparticipatie een noodzaak is. 

constaterende dat: 
de gestelde kaders volgens diverse partijen niet worden gehaald voor wat de jaarlijkse 
financieringslasten en parkeren betreft; 
de huidige geprognostiseerde en geprojecteerde parkeerplaatsen op de locatie voor de direct 
omwonenden een ongewenste situatie tot gevolg heeft. 

overwegende dat: 
er wel voldoende draagvlak is voor nieuwbouw van een stadhuis op de stationslocatie; 
een andere aanbestedings- en financieringsvorm (bijv. traditioneel of Design & Build) mogelijk, na 
vergelijking, de voorkeur heeft; 
het noodzakelijk is onderzoek te doen naar een aantal varianten voor parkeren, 
een hoge parkeergarage voor de woningen aan de Boerhaavestraat onwenselijk is; 

besluit: 
Het college op te dragen om: 
1. in overleg met de raad een onafhankelijke deskundige aan te stellen die een antwoord geeft op de 

volgende vragen binnen de in deze motie gestelde kaders: 
Welke aanbestedingsvorm kan op de breedst mogelijke steun binnen de gemeenteraad van 
Den Helder rekenen; 
Wat zijn de financiële consequenties en risico's van de breedst mogelijk gedragen 
aanbestedingsvorm voor Den Helder; 
Wat zijn de mogelijke varianten voor de benodigde parkeerbehoefte; 

De bevindingen onder a, b en c staan inhoudelijk niet ter discussie. 
een inventarisatie uit te voeren onder de direct omwonenden om uitgangspunten te formuleren die 
meegenomen dienen te worden in een eventueel nieuw te formuleren aangevuld of gewijzigd 
stedenbouwkundig plan stationsplein in het kader van burgerparticipatie; 
de uitkomsten van de onder punt 1. en 2. genoemde onderzoeken middels een Programma van Eisen 
in het 4 e kwartaal van 2012 aan de raad voor te leggen ter vaststelling; 
een kredietvoorstel voor de nieuwbouw van het stadhuis voor te bereiden binnen de beschikbaar 
gestelde middelen (huidige exploitatie en eventuele verhoging voor verbouw oude gebouw) en een 
maximaal lastenplafond van € 2,1 miljoen; 
na vaststelling van het krediet een prijsvraag uit te schrijven waarin architecten gevraagd wordt een 
zo goed mogelijk passend ontwerp te maken op basis van het CVE op de stationslocatie met ertfof A 
zonder behoud van het postkantoor en stationsgebouw en dit ter vast s t e l , ! " " ' ™ A a r ^ ^ A °- 7 , r i t D ' ^ 
bieden, indien gekozen wordt voor traditioneel aanbesteden, 
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