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Aanleiding 
De fracties van Groen Links, Prins-Voor behoorlijk bestuur, ChristenUnie, Vrije Socialisten, Partij van 
de Arbeid en de Stadspartij Den Helder hebben in de raadscommissie S&B van 21 januari 2013 
aangegeven dat het bestemmingsplan Willemsoord nog niet besluitrijp is. Zij hebben tien punten 
verwoord waarop nader onderzoek nodig is en/of aanpassing behoeft. In deze memo gaan wij in op 
deze tien punten, waarin we de achtergrond toelichten en voorstellen doen hoe we hiermee om 
kunnen gaan in het bestemmingsplan voor Willemsoord. Gezien het belang dat de fracties hechten 
aan deze punten en het belang dat allen hechten aan de goede ontwikkeling van Willemsoord, gaan 
we uitgebreid in op de gevraagde punten om u zo compleet mogelijk te beantwoorden en in te 
lichten.  
 
Alvorens tot de beantwoording van de stellingen in te gaan is het belangrijk te verduidelijken dat het 
bestemmingsplan de planologische juridische mogelijkheid geeft tot bebouwing, maar niet de 
verplichting  om te bebouwen. Waarom willen we deze ruimte hebben terwijl het voor ons allemaal 
evident is dat we eerst de bestaande gebouwen moeten voorzien van goede huurders en gebruikers? 
Stel er komt een bedrijf of onderneming waarvan we weten dat de activiteiten  iets toevoegen aan 
de economie van de stad. Deze activiteit komt tot zijn recht op Willemsoord maar past niet in een 
bestaand gebouw. Het kan zijn dat de onderneming niet geschikt is voor het gebouw of dat deze 
eigenaar  niet wil huren.  Op dat moment is er een juridisch- planologische  basis om het  bedrijf in 
een nieuw gebouw te huisvesten. Uiteraard moet dat voldoen aan de welstandscriteria en de 
programmatische profielen, maar er hoeft niet eerst een bestemmingsplan procedure gelopen te 
worden alvorens met een bouwinitiatief kan worden gestart.  Dit geeft zekerheid aan 
initiatiefnemers en geeft enige mogelijkheid partijen te binden.   
 
Overleg met de fracties over bestemmingsplan Willemsoord n.a.v het 10-punten plan (30 januari 
2013) 
Op 30 januari hebben wethouders Bruin en Visser met alle fracties een gesprek gevoerd. Naar voren 
is gekomen dat de informatieverstrekking en feitelijke beantwoording van de tien punten van de 
fracties voldoende naar voren is gekomen op basis van deze notitie (die in concept naar de fracties is 
rondgestuurd). Verschillende fracties hebben evenwel aangegeven dat Willemsoord in het algemeen 
en deze punten in het bijzonder, zo belangrijk zijn, dat zij een duidelijker beeld willen hebben hoe zij 
betrokken kunnen zijn bij de ontwikkelingen op Willemsoord na vaststelling van het 
bestemmingsplan. Ook willen zij graag dat nadrukkelijker wordt aangegeven of en op welke wijze 
deze tien punten kunnen leiden tot wijzigingen in het bestemmingsplan. Daarom zullen we daar in 
deze paragraaf nader op in gaan.   
 
Betrokkenheid raad 
De raad wil graag betrokken blijven bij de ontwikkelingen op Willemsoord, ook na vaststelling van 
het bestemmingsplan. Dat gaat dan met name om de uitwerking van de ontwikkelvelden (waarin 
nadere uitwerking van bouwhoogte, volume en dichtheid plaatsvindt en nadere eisen gesteld kunnen 
worden aan bijvoorbeeld duurzaamheid en functies) en om het al dan niet toelaten van nautische 
detailhandel:  
• Het bestemmingsplan biedt als mogelijkheid (en enige mogelijkheid) om het horen van de 

raadscommissie door het college toe te voegen. Voorstel is dan ook om aan de uitwerkingsplicht 
(artikel 8) van de ontwikkelvelden het horen van de raadscommissie op te nemen.  

• Conform het verzoek van één van de fracties stellen we daarom voor het begrip nautische 
detailhandel te beperken tot ‘Detailhandel die het nautische karakter van Willemsoord 
ondersteunt’ en vernieuwende detailhandelhandelsconcepten alleen via een 
wijzigingsbevoegdheid mogelijk te maken. In overleg met de detailhandelsfederatie kan het 
begrip vernieuwende detailhandelsconcepten nader worden gedefinieerd. Op basis van dit 
overleg kan de detailhandelsnota worden aangepast, zodat het beleid wordt dat als kader kan 
dienen.  
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Op deze manier is de betrokkenheid van de raad bij de ontwikkeling van Willemsoord in brede zin 
verstevigd. In elk geval geldt dat de gemeente Den Helder de ontwikkeling van Willemsoord volledig 
in eigen handen heeft: de gemeente is immers juridisch eigenaar van het terrein van Willemsoord en 
het economisch eigendom is in handen van Willemsoord BV waarvan de gemeente de enig 
aandeelhouder is. Onwenselijke ontwikkelingen op Willemsoord kunnen daardoor altijd tegen 
gehouden worden, er is geen afhankelijkheid van derden.  
 
(Tijdelijk) wonen 
Het overleg op 30 januari maakte bovendien duidelijk dat alle partijen gelijk denken over de 
wenselijke vormen van tijdelijk wonen op Willemsoord. Voor het tijdelijk bewonen van historische 
schepen in de museumhaven maakt deze memo duidelijk dat het voorliggende bestemmingsplan 
daar mogelijkheden voor biedt. Bedrijfswoningen zijn nog niet mogelijk, permanent wonen op een 
historisch schip evenmin.  
Omdat de wens is geuit ook de mogelijkheid van deze vormen van verblijf nader te onderzoeken, 
stellen we in deze memo voor een Wabo procedure op te starten ná vaststelling van het 
bestemmingsplan. In deze procedure kunnen alle betrokken partijen gehoord worden. Een aantal 
fracties hebben aangegeven in het bestemmingsplan alvast het voornemen om deze procedure op te 
starten op te nemen. Dat is mogelijk. Dit geeft geen wettelijke verplichting over zekerheid ten 
aanzien van wonen op Willemsoord, maar onderstreept de wens van de fracties om de 
mogelijkheden van andere vormen van verblijf te onderzoeken alvorens hier een planologische 
procedure voor op te starten. De mogelijkheid voor inspraak op deze procedure staat niet ter 
discussie, zodat alle betrokkenen voldoende gelegenheid hebben bij te dragen aan de discussie en 
besluitvorming hierover.    
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1. Plan van aanpak door Willemsoord BV 
 
Het plan van aanpak is op 12 december jl. aan de raad gepresenteerd en inmiddels in bezit van alle 
fracties. Het voorliggende bestemmingsplan biedt voldoende mogelijkheden om dit plan van 
aanpak uit te voeren. De financiële aanpak die uit dit plan van aanpak volgt, zal Willemsoord BV 
via het college aan de raad toelichten en belemmert vaststelling van dit bestemmingsplan niet.  
 
De fracties benadrukken het belang van het plan van aanpak van Willemsoord BV en de relatie met 
het bestemmingsplan. Alle fracties zijn het met elkaar eens dat het bestemmingsplan voldoende 
ruimte moet bieden aan Willemsoord BV om hun plan van aanpak uit te kunnen voeren. Alle partijen 
hebben immers in diverse vergaderingen uiting gegeven van het belang van een gezonde exploitatie 
van Willemsoord BV met gezonde, zwarte cijfers. De huidige directeur van Willemsoord BV, Hans 
Broekmeulen, heeft na zijn aantreden een plan van aanpak opgesteld om de koers naar de zwarte 
cijfers uit te zetten. Dit plan van aanpak met de titel ‘Willemsoord BV, op de kaart op gezonde eigen 
benen in een stoere stad’, is op 12 december 2012 aan de raad, de ondernemers op Willemsoord en 
andere betrokkenen in een openbare, informele bijeenkomst toegelicht en uitgedeeld. Tijdens deze 
avond is er gediscussieerd over het plan van aanpak. Willemsoord BV is nauw betrokken geweest bij 
het opstellen van het stedenbouwkundig plan en de doorvertaling hiervan in het bestemmingsplan. 
Voor nu heeft Willemsoord BV ons bij monde van directeur Hans Broekmeulen de noodzaak om het 
bestemmingsplan vast te stellen benadrukt en gesteld dat het bestemmingplan de uitvoering van dit 
plan niet belemmert. Dit is benadrukt in de brief aan de raad (d.d. 14 januari jl.).  
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2. Bouwvolumes/bouwhoogtes  
 
Het opnemen van hoogteaccenten is geen verplichting in het bestemmingsplan, maar zorgt ervoor 
dat initiatieven die deze hoogte functioneel nodig hebben een plek kunnen krijgen op 
Willemsoord. Door aan de uitwerkingsplicht toe te voegen dat de raadscommissie gehoord moet 
worden, komen eventuele initiatieven weer terug bij de raadscommissie.  
 
De fracties geven aan dat de bouwvolumes c.q. de bouwhoogtes conserverend zouden moeten zijn 
en dat per aanvraag bekeken zal moeten worden of verruiming wenselijk is. Bovendien geven zij aan 
dat Willemsoord organisch dient te groeien.  
Aangezien op beide punten het college uw gedachten deelt, lichten wij nader toe dat het 
bestemmingsplan is opgesteld vanuit de gedachte van organische groei, met behoud van de 
cultuurhistorische waarden van het terrein als uitgangspunt. Ten aanzien van het hoogteaccent ter 
plaatse van de schouwburg, werd tijdens de commissievergadering gesteld dat deze in de nabije 
toekomst niet meer noodzakelijk zou zijn. Ook daar zal hieronder nader worden ingegaan.  
 
Bouwvolumes c.q. de bouwhoogtes 
Op basis van uitvoerig onderzoek is de Cultuurhistorische Waardenstelling voor Willemsoord 
opgesteld, en de concluderende paragrafen zijn door de raad vastgesteld met de vaststelling van het 
visiedocument (op 31 januari 2011). Het visiedocument met de bijlagen vormen het uitgangspunt 
voor de ontwikkeling van Willemsoord en waren leidraad voor het stedenbouwkundig plan en 
bestemmingsplan. De Cultuurhistorische Waardenstelling stelt eisen aan onder andere de maximale 
hoogte van de gebouwen op Willemsoord.  
 
De hoogte van de bebouwing op Willemsoord was een belangrijk onderwerp bij het opstellen van het 
stedenbouwkundig plan. Voor het opstellen van het stedenbouwkundig plan is een participatietraject 
opgestart met een aantal werksessies waaraan een brede groep bewoners en ondernemers uit Den 
Helder hebben bijgedragen. Zowel in de werksessies als in overleggen met de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed (RCE) is dit onderwerp besproken. Dit heeft ertoe geleid dat in het 
bestemmingsplan alle bestaande gebouwen conserverend zijn bestemd. Dat wil zeggen dat de 
huidige hoogte als maximale hoogte is opgenomen.  
 
Nieuwe gebouwen zijn alleen voorzien in de ontwikkelvelden. Binnen de ontwikkelvelden is een 
basishoogte van 12 meter vastgelegd. Op die manier is er rekening gehouden met het zicht vanuit de 
grachtengordel en is gesteld dat eventuele nieuwe bebouwing  niet overheersend boven de plint uit 
mag komen. Daarnaast is het mogelijk om voor de helft van het toegestane bouwvolume tot 15 
meter te bouwen. Dit biedt de gewenste flexibiliteit en leidt tot een afwisselend beeld, dat met name 
op de historische foto’s van Willemsoord is terug te zien. Ter vergelijking: gebouwen als de 
Kathedraal en het Ketelhuis zijn ongeveer vijftien meter hoog. In het stedenbouwkundig plan zijn hier 
diverse perspectiefstudies voor uitgevoerd (zie onderstaande figuren). 
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Studie naar gewenste hoogtes uit het stedenbouwkundigplan, pagina 36 
 
Op de plek van de schouwburg en twee andere plekken mag er hoger worden gebouwd. Nieuwe 
ontwikkelingen op Willemsoord kunnen vanuit functionaliteit een hogere hoogte nodig hebben, 
waardoor deze verruiming van de bouwhoogte de daarvoor benodigde flexibiliteit biedt, conform de 
vastgestelde Cultuurhistorische Waardenstelling. Terecht stelt u de vraag hoe dat zit met de beleving 
van de hoogte bij de schouwburg. Het toestaan van een hoogteaccent is ook een belangrijk 
aandachtspunt voor de RCE. Zij zullen toezien of de hoogte functioneel noodzakelijk is en voldoende 
is ingepast in de cultuurhistorische omgeving. Indien van een dergelijke ontwikkeling geen sprake is, 
zal er geen ander hoogteaccent op Willemsoord komen behalve de hoogteaccenten die we nu al 
kennen: de kranen en de schouwburg.  
In het verleden kende Willemsoord wisselende bouwhoogtes. De bouwhoogte was afgeleid van een 
functionele behoefte; door grotere schepen waren er grotere gebouwen nodig. Ook de hijskranen 
zijn hoger dan de omliggende gebouwen. De functionele behoefte vanuit de schouwburg aan een 
toneeltoren is dan ook de reden dat de RCE heeft ingestemd met een hoogteaccent voor de 
schouwburg. Belangrijk daarbij is de kwaliteit van de toren. Hoe wordt de gevel vormgegeven? Hoe 
wordt het silhouet van het volume vorm gegeven, denk aan de integratie van allerlei installaties die 
men niet in het zicht wil hebben, maar onder een kap weggewerkt. Deze overwegingen hebben ertoe 
geleid dat de architecten de top met een flauwe zadeldakvorm hebben vormgegeven.  
 
De RCE heeft in een brief bevestigd dat de wijze waarop het hoogteaccent in het voorlopig ontwerp 
is opgenomen, positief stemmen en dat ze graag de uitwerking in het definitief ontwerp terug zien 
(zie onderaan voor de tekst uit de brief). Inmiddels is duidelijk dat het benutten van 30 meter hoogte 
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voor de schouwburg niet nodig zal zijn. Zowel vanuit functioneel oogpunt als stedenbouwkundig 
oogpunt is een hoogte van maximaal 25 meter voldoende. Ook de hoogte van 30 meter is een 
hoogte die past bij Willemsoord: de kranen op Willemsoord reiken ook tot ca. 30 meter.  
 

 
 
Organische groei 
Ook het college ziet de ontwikkeling van Willemsoord niet als een blauwdruk voor zich, maar als een 
organische ontwikkeling passend bij de geschiedenis van Willemsoord. In het bestemmingsplan 
verankeren we daarom het raamwerk van openbare ruimte, de plekken waar níet gebouwd mag 
worden. Voor de plekken waar de mogelijkheid van nieuwe bebouwing onderzocht kan worden, zijn 
in het stedenbouwkundig plan zogenaamde ‘ontwikkelvelden’ opgenomen voor een organische 
ontwikkeling van Willemsoord. Indien er initiatieven voor nieuwe bebouwing op Willemsoord komen, 
dan dienen deze binnen de ontwikkelvelden gerealiseerd te worden. Het stedenbouwkundig plan 
geeft kaders voor de ontwikkeling van deze velden, zodat deze op een organische wijze ontwikkeld 
kunnen worden. Op dit moment is immers nog niet bekend wat (vorm en functie) en wanneer er op 
Willemsoord ontwikkeld moet worden. 
 
Om ervoor te zorgen dat we de touwtjes in handen houden en het terrein zich organisch kan 
ontwikkelen, heeft het bestemmingsplan een ‘uitwerkingsplicht’. Voor de ontwikkelvelden is een 
uitwerkingsplicht opgenomen (de bestemming ‘Gemengd – uit te werken bestemming’). Dat 
betekent dat na vaststelling van het bestemmingsplan, er nog geen omgevingsvergunning 
(bouwvergunning) afgegeven kan worden. Dat kan pas nadat er een uitwerkingsplan is opgesteld, 
een nadere uitwerking van het nu nog globale bestemmingsplan. In dit uitwerkingsplan worden 
nadere eisen gesteld aan functies en vorm.  
 
Het uitwerkingsplan wordt opgesteld onder supervisie van de gemeente en wordt pas opgestart als 
duidelijk is dat een nieuw initiatief goed past op de Oude Rijkswerf en voldoet aan de 
cultuurhistorische richtlijnen zoals zijn vastgesteld. Pas nadat het ontwikkelveld is uitgewerkt in een 
uitwerkingsplan, kan een omgevingsvergunning afgegeven worden en mag de nieuwe ontwikkeling 
ook daadwerkelijk gerealiseerd worden. Het uitwerkingsplan behoeft goedkeuring van de RCE en de 
CRK. De procedure voor het uitwerkingsplan duurt een half jaar. Het uitwerkingsplan dient voor een 
ieder ter inzage worden gelegd.        
 
Met deze manier van bestemmen kan aan de ene kant de bijzondere kwaliteit van het gebied 
Willemsoord worden bewaakt en aan de andere kant kan Willemsoord zich de komende jaren 
organisch ontwikkelen. 
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Waarom is een kap/ toneeltoren nu en in de toekomst noodzakelijk? 
Het decor is een van de belangrijke middelen om voorstellingen in theaters zo goed mogelijk tot hun 
recht te laten komen. Door de eeuwen heeft daarin een evolutie plaatsgevonden, waarbij steeds 
nieuwe technieken zijn toegepast. De meest bepalende voorwaarden zijn de hoogte, breedte en 
diepte van het speelvlak en daarbij de zogenoemde toneeltoren of toneelkap om het speelvlak van 
het toneel te bedienen. Voorstellingen maken gebruik van decorstukken en doeken die naar boven 
weg getrokken kunnen worden. Deze elementen worden van bovenaf precies tussen de andere 
stukken die (al) op het toneel staan neergelaten. Dat gebeurt bij de meeste voorstellingen een aantal 
malen, soms zeer vaak. Het is sinds 2002 in Nederland verplicht hiervoor een mechanisch installatie 
te hebben. De installaties in de huidige Kampanje zijn computergestuurd en worden hergebruikt in 
de nieuwe schouwburg. 
 
Gezelschappen nemen zelf de decors en de specifieke spots mee, uitgaande van de beschikbaarheid 
van de daarvoor benodigde faciliteiten in de toneelkap. Alles is zo gemaakt dat het in één of twee 
dagen kan worden opgebouwd en afgebroken. Zonder deze vereiste faciliteiten in de kap, zullen niet 
alle voorstellingen die vertoond kunnen worden. Uiteraard wordt er in toenemende mate bij de 
voorstellingen gebruik gemaakt van digitale technieken ook in decors, maar dat is als toevoeging, 
extra dimensie, maar niet ter vervanging van de kap. Het toneel blijft naast technische middelen 
gebruik maken van fysieke middelen waarvoor de toneelkap noodzakelijk is.  
 
Als bijlage is een presentatie van de architecten Van Dongen en Koschuch opgenomen, waarin nader 
op het hoogteaccent van de schouwburg wordt ingegaan. Bovendien is het goed te melden dat in de 
inspraakperiodes geen zienswijzes zijn ingediend tegen de schouwburg.  
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Uit de brief van de RCE: reactie op toneeltoren: 
Ten aanzien van de toevoeging van een toneeltoren van gebouw 63, merk ik het volgende op. Ik 
begrijp uiteraard dat voor het inbrengen van de functie van schouwburg een dergelijke voorziening 
noodzakelijk is. Dit is echter een zeer forse ingreep, die zowel een grote visuele als fysieke impact 
heeft op het monument, als óók op het aanzicht van de werf – zowel vanaf het werfterrein als 
vanaf de stadszijde. Hoewel ik dus vanuit het oogpunt van monumentenzorg dit als een forse 
aanpassing beschouw, zou ik u hierover positief kunnen adviseren mits de nadere detaillering en 
materialisering van deze toren met grote zorgvuldigheid ter hand wordt genomen. De eerste 
schetsen in het VO, stemmen in dat opzicht positief: dat de toneeltoren niet als ‘doos’ wordt 
vormgegeven, maar als opgetild deel van het (zadel)dak beschouw ik als een goede insteek.  
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3. Bouwpercelen 
 
De ontwikkelvelden zijn een randvoorwaarde voor de organische ontwikkeling van Willemsoord. 
Gezien het belang dat de raad hieraan hecht, is het voorstel om aan de uitwerkingsplicht van de 
ontwikkelvelden het horen van de raadscommissie toe te voegen.  
 
Zoals ook bij punt 2 aangegeven onderschrijven wij uw mening dat Willemsoord zich organisch dient 
te ontwikkelen en dat om deze reden nieuwe initiatieven per aanvraag bekeken dienen te worden. 
Willemsoord is namelijk te bijzonder om zo maar elke ontwikkeling toe te staan. Juist met de 
‘ontwikkelvelden’ kan deze organische ontwikkeling worden gerealiseerd. Het is goed te 
benadrukken dat niet zonder reden in de plannen wordt gesproken over ontwikkelvelden en niet 
over bouwpercelen. Het schrappen van de ontwikkelvelden zal de organische ontwikkeling van 
Willemsoord juist belemmeren.  
 
De ontwikkelvelden uit het stedenbouwkundig plan zijn benoemd om hier mogelijkheden te creëren 
voor ontwikkeling, zonder te weten wat en wanneer er zal komen. We willen kaders stellen om 
ongewenste ontwikkelingen uit te sluiten, maar gelijktijdig flexibiliteit bieden om initiatieven te 
faciliteren. Binnen de bestemmingsplansystematiek is daarom gezocht naar de mogelijkheden om 
hieraan te voldoen. In het bestemmingsplan is de bestemming ‘Gemengd – uit te werken 
bestemming’ opgenomen (artikel 8 van de regels van het bestemmingsplan) en mag de bestemming 
pas uitgewerkt mag worden als duidelijk is dat een nieuw initiatief goed past op de Oude Rijkswerf 
en voldoet aan de cultuurhistorische richtlijnen uit het rapport van Asselbergs. Met deze manier van 
bestemmen kan aan de ene kant de kwaliteit van het gebied Willemsoord worden bewaakt en aan de 
andere kant kan Willemsoord zich de komende jaren organisch ontwikkelen. 
 
Indien de ontwikkelvelden geschrapt worden, dan biedt het bestemmingsplan helemaal geen 
mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen. Voor ondernemers en andere initiatiefnemers is het dan 
niet duidelijk welke mogelijkheden Willemsoord biedt. Daarvoor moet immers eerst een juridisch-
planologisch kader voor geschept worden. De sociaal economische situatie van Den Helder kan zich 
een dergelijke extra hobbel niet permitteren, investerende partijen zullen afhaken op Willemsoord. 
Het bestemmingsplan met de uitwerkingsplicht biedt ook na vaststelling geen grond voor het 
afgeven van een Omgevingsvergunning (bouwvergunning) in de ontwikkelvelden, maar wel zicht op 
de mogelijkheden en de kaders die de uitwerking bieden. Dit is een wezenlijk verschil: we bieden een 
‘ja’ met heldere kaders aan initiatiefnemers in plaats van een ‘nee’ zonder kaders die zicht geven op 
hoe het een ‘ja’ kan worden. Het College hecht dan ook zeer aan de uitwerkingsplicht van de 
ontwikkelvelden als belangrijke voorwaarde om op Willemsoord kansen te creëren en de 
mogelijkheden te bieden om zich tot een gezond stadsdeel te kunnen ontwikkelen.  
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4. Detailhandel 
 
Er zijn vormen van detailhandel die niet concurrerend zijn voor de binnenstad maar Willemsoord 
en de binnenstad kunnen versterken. Om deze initiatieven niet uit te sluiten, is het voorstel 
nautische detailhandel in het bestemmingsplan te handhaven, maar wel te beperken tot 
‘Detailhandel die het nautische karakter van Willemsoord ondersteunt’ en vernieuwende 
detailhandelhandelsconcepten alleen via een wijzigingsbevoegdheid mogelijk te maken. In overleg 
met de detailhandelsfederatie kan het begrip vernieuwende detailhandelsconcepten nader 
worden gedefinieerd. 
 
De nautische detailhandel is een belangrijk onderwerp in de discussie over het bestemmingsplan. In 
de Raadsbijeenkomst van Zeestad in de Kampanje hebben een aantal deelnemers van de werksessies 
het stedenbouwkundig plan toegelicht. Die avond werd ook opgeroepen om detailhandel op 
Willemsoord niet belemmerend te laten zijn voor de detailhandel in het winkelhart. Deze oproep is in 
het voorliggend bestemmingsplan als volgt vertaald. 
 
In het bestemmingsplan wordt de mogelijkheid geboden om nautische detailhandel te realiseren, het 
is daarmee geen verplichting. Nautische detailhandel is slechts één van de vele functies die binnen de 
bestemming ‘gemengd’ gerealiseerd mogen worden, en bovendien een functie die slechts een fractie 
van de vierkante meters op Willemsoord mag invullen. Qua omvang zal het daarom niet concurreren 
met het winkelhart. Het advies van de Regionale Advies Commissie Detailhandel (RAC) bestrijdt de 
omvang van 3.000 m2 dan ook niet.  
 
Wel stelt de RAC dat de definitie van nautische detailhandel scherper kan. Zij adviseren daarom naast 
de categorie souvenirs (zoals een museumwinkel) en scheepsbenodigdheden, detailhandel in de 
categorie Auto’s, Boten en Caravans (ABC goederen) op te nemen. Dit advies ondersteunen wij niet, 
aangezien hiermee ook detailhandel wordt toegestaan die het nautische karakter van Willemsoord 
niet ondersteunt en waar op andere plekken in Den Helder reeds het juiste vestigingsklimaat is.  
 
In het bestemmingsplan wordt onder nautische detailhandel verstaan: ‘Detailhandel die het 
nautische karakter van Willemsoord ondersteunt en/of vernieuwende detailhandelsconcepten die 
aansluiten bij het nautische karakter’. Vooral de vernieuwende detailhandelsconcepten lijken de 
nodige discussie op te leveren. Conform het verzoek van één van de fracties stellen we daarom voor 
het begrip nautische detailhandel te beperken tot ‘Detailhandel die het nautische karakter van 
Willemsoord ondersteunt’ en vernieuwende detailhandelhandelsconcepten alleen via een 
wijzigingsbevoegdheid mogelijk te maken. In overleg met de detailhandelsfederatie kan het begrip 
vernieuwende detailhandelsconcepten nader worden gedefinieerd. Op basis van dit overleg kan de 
detailhandelsnota worden aangepast, zodat het beleid wordt dat als kader kan dienen. Dat 
detailhandel het nautische karakter van Willemsoord moet ondersteunen en niet moet concurreren 
met het winkelhart staat voorop.  
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5. Wonen, bedrijfswoning 
 
Het bestemmingsplan staat wonen in een bedrijfswoning niet toe. Omdat een meerderheid van de 
partijen deze mogelijkheden wel wil onderzoeken en voornemens is bij een concreet initiatief een 
Wabo procedure op te starten, zal in de toelichting van het bestemmingsplan dit voornemen 
opgenomen worden. 
 
De afgelopen jaren zijn de mogelijkheden van wonen op Willemsoord onderzocht. Deze onderzoeken 
zijn uitgevoerd, omdat woningen kunnen bijdragen aan het verlevendigen van Willemsoord. Deze 
onderzoeken waren nodig, omdat woningen geluidsgevoelige bestemmingen zijn en Willemsoord is 
gelegen in de nabijheid van de haven. Het uitgangspunt bij deze onderzoeken is geweest dat het 
realiseren van woningen de haven niet mag belemmeren in zijn bedrijfsvoering en ontwikkeling. 
 
Uit de onderzoeken komt naar voren dat op Willemsoord woningen gerealiseerd kunnen worden, 
zonder dat de haven wordt belemmerd. Het toelaten van een bedrijfswoning kan daarmee ook. Het 
voorontwerp bestemmingsplan bood daarom ook de mogelijkheid om woningen te realiseren, 
waarbij conform het stedenbouwkundig plan bijzondere vormen van wonen waren beoogd.  
 
Gedurende het planproces hebben diverse havenondernemers echter aangegeven grote bezwaren te 
hebben bij iedere vorm van wonen op Willemsoord. De klacht van een bewoner op Willemsoord leidt 
volgens hen tot imagoschade, waardoor zowel het aantal als het type wonen niet uitmaakt in hun 
bezwaar. Naar aanleiding van zowel de zienswijzen als de discussie in de raad heeft het college 
besloten wonen uit het bestemmingsplan te schrappen.   
 
Juridisch is het dus mogelijk om bedrijfswoningen te realiseren, alleen ontbreekt er draagvlak voor bij 
het havenbedrijfsleven. 
 
Omdat het college bepaalde vormen van wonen een belangrijke toegevoegde waarde voor 
Willemsoord en Den Helder ziet (zie ook Rapport Deetman-Mans), leggen wij een aantal scenario’s 
voor met daarbij de mogelijke consequenties. 
 
1. Wonen ‘direct’ opnemen in het bestemmingsplan. Dit kan rekenen op bezwaar van de 

havenbedrijven en zal leiden tot juridische procedures en daarmee vertraging voor het 
bestemmingsplan (Vòòr vaststelling van het bestemmingsplan dient een hogere 
waardenprocedure doorlopen te worden. Afhankelijk van de omvang van het toe te laten 
woonprogramma moet worden beoordeeld of er sprake is van een ‘wezenlijk ander plan’ dan 
wat als ontwerp ter visie is gelegd. Indien sprak is van ‘een wezenlijk ander plan’ moet het 
ontwerp bestemmingsplan opnieuw ter visie.); 

2. Wonen ‘indirect’ opnemen (bijv. uitwerkingsbevoegdheid) in het bestemmingsplan, conform het 
voorontwerp bestemmingsplan. De haven heeft ook bezwaren tegen deze wijze van bestemmen 
(consequentie zie scenario 1); 

3. Wonen niet ‘direct’ of ‘indirect’ opnemen in het bestemmingsplan, maar pas bij een concreet 
initiatief de consequenties van die vorm van wonen onderzoeken en door overleg draagvlak te 
vinden bij het havenbedrijfsleven. Als er draagvlak blijkt te zijn, kan via een aparte Wabo 
procedure wonen op Willemsoord alsnog mogelijk worden gemaakt. Voor deze procedure staat 
26 weken. 
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6. Parkeren 
 
Uitgangspunt bij ontwikkelingen op Willemsoord is dat er voldoende parkeergelegenheid aanwezig 
moet zijn. Hierbij dient ook gekeken te worden naar de parkeerbalans in breder perspectief, dus 
inclusief de binnenstad. Een ontwikkeling op Willemsoord dient in de eigen parkeerbehoefte te 
voorzien, op maaiveld of in een gebouwde parkeervoorziening. Indien een ontwikkeling op 
Willemsoord leidt tot een parkeertekort op Willemsoord, zowel voor de functies op Willemsoord 
als in de binnenstad, dan kan deze ontwikkeling geen doorgang vinden. Uitgangspunt is de 
gemeentelijke parkeerbalans en toepassing van de Nota Bouwen en Parkeren. 
 
Willemsoord heeft een belangrijke parkeerfunctie, met name tijdens evenementen. Parkeren is 
daarom een belangrijke activiteit op Willemsoord. 
  
De gemeente Den Helder heeft de nota Bouwen en Parkeren vastgesteld, waarin aangegeven staat 
welke parkeernorm er geldt voor welk gebied in Den Helder. Deze nota is ook van toepassing op 
Willemsoord, de parkeernormen zijn dan ook bij de bestemmingsplanregels opgenomen. Het 
hanteren van deze nota zorgt er voor dat parkeren in ieder gebied op orde is, en dat als er in het ene 
gebied een normatief tekort is, een ander gebied hierin kan compenseren. Normatief is Willemsoord 
geen overloopgebied voor de binnenstad. In de praktijk komt het wel voor dat Willemsoord als 
overloopgebied wordt gebruikt, met name tijdens evenementen in de binnenstad. Er is tot nu toe 
steeds voldoende parkeergelegenheid aanwezig. De relatie Willemsoord-Binnenstad is dan ook een 
belangrijke. 
 
Met het opstellen en hanteren van parkeernormen, vastgelegd in een nota Bouwen en Parkeren 
wordt er nog geen uiting gegeven van de visie op parkeren waar u om vraagt. Deze visie is 
neergelegd in het stedenbouwkundig plan, en geregeld in het bestemmingsplan. In het 
stedenbouwkundig plan is aangegeven dat Willemsoord niet in één keer volgebouwd kan en zal 
worden, maar dat er een meer organische ontwikkeling van Willemsoord zal plaatsvinden. Nieuwe 
ontwikkelingen als daaraan behoefte is, zoals het altijd op de werf is gegaan. Dat betekent ook dat nu 
nog niet voorzien kan worden wanneer en op welke plek er hoeveel parkeerplaatsen nodig zijn. Dat 
hangt immers af van de ontwikkelingen op Willemsoord én in de omgeving. Met ontwikkelingen in de 
omgeving gaat het om ontwikkelingen in de binnenstad, maar bijvoorbeeld ook eventuele 
ontwikkelingen op Buitenveld. 
  
In het stedenbouwkundig plan (pagina 25) stellen we daarom dat als er een nieuw initiatief op 
Willemsoord wordt ontwikkeld, dat op dat moment de parkeervoorziening bepaald zal moeten 
worden. “Uitgangspunten zijn ten eerste zoveel mogelijk de bestaande plekken te blijven benutten 
en ten tweede de parkeerbehoefte zo veel mogelijk op te lossen in het te ontwikkelen veld. Bij een 
maximale ontwikkeling is een gebouwde parkeervoorziening noodzakelijk.”, aldus het 
stedenbouwkundig plan. 
 
Deze parkeervisie is in het bestemmingsplan vastgelegd: in de ontwikkelvelden is het parkeren als 
maaiveldoplossing en als gebouwde parkeeroplossing opgenomen. De parkeerbehoefte van een 
nieuw initiatief dient in principe binnen het ontwikkelveld gerealiseerd te worden. De parkeervisie 
noemt bovendien dat in de parkeerbalans rekening is gehouden met een aantal van 150 
parkeerplaatsen als overloop voor centrumbezoek. Dit is in de toelichting bij het bestemmingsplan 
opgenomen.  
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7. Duurzaam 
 
Om de duurzaamheidsambitie op Willemsoord te benadrukken, zal in het bestemmingsplan de 
verwijzing naar de Nota Duurzaamheid opgenomen worden.  
 
Duurzaamheid bij ontwikkelingen in Den Helder is ook voor het college uitgangspunt. Dat geldt 
onverminderd voor Willemsoord. De gemeente Den Helder heeft haar duurzaamheidsambities 
vastgelegd in de Nota Duurzaam Den Helder.  
Wij delen uw mening dat in het bestemmingsplan niet veel gesproken wordt over duurzaamheid. Dit 
heeft als reden dat maatregelen voor Duurzaam Bouwen op gebouwniveau niet in een 
bestemmingsplan geregeld kunnen worden (voor de volledigheid verwijzen we daarbij naar de 
uitspraak van de Raad van State, afd. Bestuursrechtspraak, 9 juni 1998, AB 1998, 338, IJ-oevers 
Amsterdam). Kwaliteitseisen kunnen niet bindend opgenomen worden in bestemmingsplannen. Dat 
betekent bijvoorbeeld dat via het bestemmingsplan het gebruik van zonnepanelen niet kan worden 
verplicht.  
 
Dat betekent niet dat hierdoor de gemeentelijke duurzaamheidsambities vergeten worden. 
Momenteel laat de ontwikkeling van de schouwburg dit goed zien. In het ontwerpproces wordt 
nadrukkelijk bekeken hoe het gebouw op een duurzame wijze ontwikkeld kan worden. Dit is een 
bijzondere uitdaging voor de ontwerpers en technici, aangezien het een monumentaal pand betreft. 
De winst die te behalen is groot, maar er gelden wel strenge randvoorwaarden gezien de 
monumentale status. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) ziet hierop toe.  
 
Dat betekent niet dat er geen duurzame ontwikkelingen op Willemsoord zijn. De zonnepanelen op 
gebouw 51 laten zien dat duurzaamheid en esthetiek goed samen kunnen gaan. In de schouwburg 
komen de duurzaamheidsambities bijvoorbeeld naar voren in isolerende maatregelen, het benutten 
van warmte-koude opslag en hergebruik van industrieel erfgoed. Ook de zonnepanelen op het 
Reddingsmuseum en de Bruine vloot zijn voorbeelden van hoe duurzaamheid op Willemsoord vorm 
heeft gekregen.   
 
Het college kan op dit punt en op dit moment daarom alleen de verwijzing naar de Nota Duurzaam 
Den Helder in de bestemmingsplantoelichting duidelijk naar voren brengen. Bij de uitwerking van 
initiatieven op Willemsoord kan hier nadrukkelijker op toegezien worden. Er geldt immers een 
uitwerkingsplicht op de ontwikkelvelden. Dat betekent dat er eerst een nadere uitwerking van het 
bestemmingsplan opgesteld dient te worden, het zogenaamde uitwerkingsplan, voordat initiatieven 
op Willemsoord gerealiseerd kunnen worden. Op dat moment kunnen nadere duurzaamheidseisen 
gesteld worden. 
 
Wij stellen voor de Nota Duurzaamheid 2009 – 2013 op te nemen in de toelichting van het 
bestemmingsplan zodat de duurzaamheidsambities in Den Helder nadrukkelijker naar voren komen.  
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8. Openbaar Groen 
 
Groen is op Willemsoord mogelijk in zowel de ontwikkelvelden als de verkeer- en verblijfsruimte. 
Groen kan ook in tijdelijke vorm op Willemsoord ingepast worden. Omdat partijen groen op 
Willemsoord een plek willen geven en de wens van de fracties daarin van harte ondersteunen, 
zullen de gemeente, Willemsoord BV en Zeestad een groenplan uitwerken en deze met de RCE 
bespreken.  
 
Uw wens voor meer groen op Willemsoord deelt u niet alleen met het college, maar vooral ook met 
de deelnemers aan de werksessies voor het stedenbouwkundig plan van Willemsoord. In de 
werksessies is een tekort aan gras, bomen en speelgelegenheid onderkent. Dit is vervolgens ook met 
de RCE besproken. In een eerdere brief van de RCE, staan zij kritisch tegenover het toevoegen van 
groen op Willemsoord, gezien de cultuurhistorie van het terrein. Het RCE heeft een bepalende stem 
in de mogelijkheden op Willemsoord om het cultuurhistorisch erfgoed te beschermen. 
Omdat het college groen op Willemsoord wel belangrijk vindt, is hierover de discussie aangegaan 
met de RCE. Resultaat van het overleg is dat groen bespreekbaar is, maar dat hier goede motivatie bij 
nodig is. Voor het schuine pad richting KIM besproken, en is geconstateerd dat het hier gaat om een 
verbinding tussen KIM en stadshart, dat in het verleden dit pad ook aanwezig was, als een groene 
laan.  
 
De systematiek van een bestemmingsplan laat de mogelijkheid van groen niet door middel van een 
kleur of groenbestemming op de verbeelding zien, zoals dat wel op de kaart bij het 
stedenbouwkundig plan duidelijk naar voren komt (het stedenbouwkundig plan is overigens als 
bijlage bij het bestemmingsplan opgenomen). In de systematiek van een bestemmingsplan is de 
mogelijkheid van groen opgenomen in de bestemming ‘Verkeer – Verblijf’ en in de ontwikkelvelden 
(bestemming ‘Gemengd - uit te werken bestemming’) in de mogelijkheid voor ‘verblijfsgebied’ (zie 
artikel 8.1.n) dat in de begrippenlijst (artikel 1) is gedefinieerd.    
 
In dit licht zeker vermeldenswaardig is dat Willemsoord BV, Zeestad en de gemeente samen met de 
supervisor in overleg zijn over de mogelijkheden om groen aan Willemsoord toe te voegen. De eerste 
ideeën zijn uitgewisseld en worden in een schetstekening vertaald. Dit zal uiteraard afgestemd 
worden met de RCE. Zodra de wensen en de middelen bijeen zijn gekomen, zal het groen 
daadwerkelijk aangelegd worden als dit met een vastgesteld bestemmingsplan mogelijk is gemaakt. 
Het bestemmingsplan biedt daar een uitstekend kader voor.  
Ook kan groen in de tijdelijkheid ingezet worden; ook waar het bestemmingsplan bebouwing toe 
staat kan immers groen gerealiseerd worden. Dit geeft het bestemmingsplan flexibiliteit om extra 
groen te realiseren.  
 
Op dit punt verwijst het College dan ook naar de groene ambities die in het stedenbouwkundig plan 
zijn opgenomen, en de mogelijkheden die het bestemmingsplan voor groen biedt op het gehele 
terrein (zowel in de bestemmingen ‘Verkeer – Verblijf’ en ‘Gemengd - uit te werken bestemming’) 
om groen aan Willemsoord toe te voegen. 
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Pagina 17 van de bestemmingsplanregels 
 

 
Pagina 19 van de bestemmingsplanregels 
 

 
Pagina 9 van de bestemmingsplanregels (artikel 1, begrippen) 
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Groenstructuur op pagina 32 uit het stedenbouwkundig plan 
 

 
Studie naar Groen op Willemsoord door West8, op de afbeelding het entreegebied met de aanzet 
naar het schuine, groene pad. 
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9. Camperplaatsen 
 
In het bestemmingsplan zijn camperplaatsen opgenomen. Niet alleen de huidige camperplaatsen 
blijven in de toekomst mogelijk, maar het aantal plekken kan bovendien worden uitgebreid.  
 
Het aantal camperplaatsen op Willemsoord kan gelijk blijven of zelfs worden uitgebreid ; in het 
bestemmingsplan zijn de camperplaatsen opgenomen. De camperplaatsen bevinden zich op het 
noordelijk ontwikkelveld, welke bestemd is als ‘Verkeer – Verblijf (artikel 6) en ‘Gemengd - uit te 
werken bestemming’ (artikel 8). In artikel 6 is verblijfsgebied toegestaan, waarvan de definitie 
hiervoor reeds is weergegeven en waaronder camperparkeerplaatsen kunnen worden geschaard. In 
artikel 8 is naar aanleiding van eerdere discussie over dit onderwerp, om elk misverstand over de 
bedoelingen van het bestemmingsplan te vermijden, binnen de ontwikkelvelden de 
gebruiksmogelijkheid van ‘overnachtingsplaatsen voor campers’ opgenomen. Wij verwijzen daarbij 
naar artikel 8.1.m.  
Dat betekent niet alleen dat de huidige camperplaatsen mogelijk blijven, maar ook dat de 
camperplaatsen op andere plekken binnen het ontwikkelveld ingepast kunnen worden, dus ook een 
toevoeging van plaatsen. Bij de uitwerking van het schuine, groene pad wordt ook rekening 
gehouden met de camperplaatsen. Willemsoord BV zit aan tafel zodat de juiste condities aanwezig 
zijn voor de camperplaatsen.  
 

 
Pagina 19 uit de bestemmingsplanregels 
 



 
 

19 

 
10. Bruine Vloot, Museale schepen 
 
Nader onderzoek maakt duidelijk dat de definitie van bedrijfsvaartuig in het bestemmingsplan 
ruimte biedt om tijdelijke bewoning van schepen in de Museumhaven toe te staan, mits dit 
onderdeel is van de bedrijfsvoering en op tijdelijke basis is. Permanente bewoning van schepen is 
nog niet mogelijk. Omdat een meerderheid van de partijen deze mogelijkheden wel wil 
onderzoeken en voornemens is bij een concreet initiatief hiervoor een Wabo procedure op te 
starten, zal in de toelichting van het bestemmingsplan dit voornemen opgenomen worden. 
 
De toegevoegde waarde van de bruine vloot voor Willemsoord kwam ook duidelijk naar voren in de 
werksessies voor het stedenbouwkundig plan. In het werkschrift, dat de deelnemers aan de 
werksessies hebben opgesteld, is dit ook opgenomen (zie onderaan). Het bestemmingsplan 
bekrachtigt dit. Hoe dit is opgenomen in de bestemmingsplansystematiek vraagt wellicht enige 
toelichting.  
 
De zoektermen Bruine Vloot of Museale schepen komen in het bestemmingsplan niet in deze 
bewoording voor. In de toelichting wordt gesproken over oude schepen in relatie tot de museale 
haven en de toegevoegde waarde voor Willemsoord als oude schepen in de dokken worden 
gerestaureerd. In de bestemmingsplanregels zijn de mogelijkheden voor de Bruine Vloot gekoppeld 
aan vaste begrippen zoals in de bestemmingsplansystematiek worden gehanteerd:  

- Bedrijfsvaartuig 
- Passagiersvaartuig 
- Pleziervaartuig 
- Stationerend vaartuig 

 
Hiermee is het behoud van museale schepen en bruine vloot voor Den Helder geborgd. 
 
In uw brief geeft u aan dat er geen sprake kan zijn van permanente bewoning op de bruine vloot 
en/of museale schepen en dat dit geen gevolgen mag hebben voor de haven. Tijdens de 
raadscommissie werd duidelijk dat bewoning door de bruine vloot wel wenselijk wordt geacht, indien 
dit op tijdelijke basis gebeurt en geen gevolgen heeft voor de haven. 
 
De mogelijkheden om deze vorm van verblijf binnen deze randvoorwaarden een plek te geven op 
Willemsoord en vast te leggen in het bestemmingsplan, hebben we nader onderzocht. In deze 
toelichting gebruiken we de term verblijven, waarbij we hier bedoelen het op tijdelijke basis 
bewonen van schepen van de bruine vloot en museale schepen.  
 
Binnen de begrippen ‘bedrijfsvaartuig’ en ‘passagiersvaartuig’ bestaat voldoende ruimte om tevens 
te verblijven. In bijvoorbeeld Harlingen is geen aparte regeling opgenomen om de Bruine vloot te 
accommoderen. Om absolute juridische zekerheid te bieden kan aan de regeling worden toegevoegd 
dat: 

1) aan de hoofdfunctie van bedrijfs- en passagiersvaartuigen ondergeschikt woonverblijf wordt 
toegestaan, mits het woonverblijf korter dan 6 maanden per jaar plaatsvindt en geen sprake 
is van een woonschip. 

2) woonschepen worden uitgesloten, waarbij voor woonschepen als definitie wordt 
gehanteerd: ‘een zich in het water bevindend, hoofdzakelijk niet voor varen maar voor 
wonen bedoeld object’.  

 
De inschrijving van de gebruikers van deze schepen bij de GBV staat los van het bestemmingsplan.  
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De belangrijkste vraag bij deze vorm van verblijf is of er – ondanks dat er wettelijk geen 
belemmeringen zijn – draagvlak is voor deze vorm van verblijf op Willemsoord. De ondernemers 
vanuit de haven hebben altijd aangegeven iedere vorm van wonen te blokkeren, wat de directe 
aanleiding was om wonen uit het bestemmingsplan te schrappen. Reden voor hen is dat eventuele 
ervaren hinder vanuit de haven voor bewoners, ook al vallen deze binnen de toegestane grenzen – 
voor hen tot imagoschade zal leiden. Grote klanten van de ondernemers in de haven opteren dan 
voor een andere haven, waar dit risico niet aanwezig is. Overleg met de HSV en enkele belangrijke 
ondernemers zal inzicht geven in het draagvlak voor deze vorm van wonen. 
 
Kortom: tijdelijk bewonen van historische woonschepen is mogelijk. Indien er een meerderheid is 
voor het vastleggen van deze mogelijkheid in het bestemmingsplan, dan stellen wij voor opnieuw in 
gesprek te gaan met de havenondernemers. Het College wil voorkomen dat ondernemers in de 
haven zich belemmerd voelen in hun mogelijkheden en daardoor investeringen uitstellen of 
afstellen. Indien ook deze gesprekken leiden tot draagvlak voor deze vorm van wonen, kan een 
zogenaamde Wabo procedure (artikel 2.12 Wabo) doorlopen worden om deze vorm van wonen 
alsnog op Willemsoord mogelijk te maken. 
 
 
   
 

 
Bruine vloot opgenomen in het werkschrift 


