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Betreft: 2e Voortgangsrapportage Nieuwbouwplan Stadhuis 

Aan de leden van de Gemeenteraad 

1. Inleiding 

Met de brief Nr. R11.0092 ( 1 e Voortgangsrapportage Nieuwbouwplan Stadhuis) hebben wij u 
geïnformeerd over de wijze waarop het college uitvoering geeft aan het raadsbesluit van 13 december 
2010. Conform de eerdere toezegging aan de gemeenteraad om via kwartaalrapportages de 
gemeenteraad te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de voorbereiding van de 
nieuwbouw stadhuis, doen wij u hierbij de 2 e Voortgangsrapportage Nieuwbouwplan Stadhuis 
toekomen. Maar ook zonder deze toezegging zouden wij, gezien het karakter van de ontwikkelingen, 
er voor gekozen hebben de gemeenteraad te informeren over de actuele stand van zaken. 

Om u een zo volledig mogelijk inzicht te geven in de stand van zaken besteden wij in deze rapportage 
aandacht aan de volgende zaken: 

• De inhoudelijke voortgang (hoofdstuk 2) 
• Relevante ontwikkelingen (hoofdstuk 3) 
• Financiële aspecten (hoofdstuk 4) 

2. De inhoudelijke voortgang 
Sinds het verschijnen van de 1 e Voortgangsrapportage is voortvarend en volgens planning verder 
gewerkt aan de planvorming en voorbereiding van de nieuwbouw stadhuis. Inmiddels is een aantal 
tussenproducten afgerond of zal afronding op korte termijn plaatsvinden. Maar tegelijkertijd hebben 
zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan die van invloed zijn op het vervolg van het proces. Langs 
deze weg willen wij de gemeenteraad daarover informeren. 

Mogelijke vestiging politiekantoor in Stationsgebied 
De realisering van het stadhuis in het Stationsgebied moet bijdragen aan versterking en vergroten van 
de aantrekkelijkheid van de stad en als vliegwiel dienen voor verdere investeringen in ons stadshart. 
Wij zijn dan ook zeer verheugd over het feit dat Politie Noord-Holland Noord (Politie NHN) aan ons 
kenbaar heeft gemaakt de haalbaarheid van vestiging van het politiebureau in het Stationsgebied te 
willen onderzoeken. De mogelijkheid zich in het stadshart en in de directe nabijheid van haar 
strategische partner, de gemeente, te kunnen vestigen spelen daarbij een belangrijke rol. Daarnaast 
wil Politie NHN zijn huisvesting zo efficiënt en kostenbewust mogelijk organiseren in combinatie met 
het verbeteren van de dienstverlening richting de inwoners. De mogelijkheid om het politiebureau 
onder te brengen in het nieuwe gemeentehuis wordt, met deze visie in handen, serieus in een 
haalbaarheidsonderzoek bekeken. In het onderzoek bekijkt het korps eveneens of het huidige 
politiebureau effectiever kan worden benut (onder andere inhuizing van externe partijen). 

Dergelijke projecten moeten ook bezien worden in het licht van de huidige ontwikkelingen rond de 
Nationale Politie. Het korps wil de mogelijkheid zover mogelijk onderzoeken. Bij positief resultaat kan 
de kwartiermaker voor de nieuwe politieregio Noord-West-Holland, die waarschijnlijk binnenkort wordt 
aangesteld, hierover dan snel een beslissing nemen. 

Deze positieve, maar niet door ons voorziene, eventuele ontwikkeling hebben wij met instemming 
begroet. Huisvesting van de politie in het Stationsgebied kan een nieuwe impuls voor de 
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(economische) ontwikkeling van het stadshart betekenen. Het stelt ons in staat de 
stedenbouwkundige ambities voor het Stationsgebied te realiseren en draagt tegelijkertijd ook bij aan 
verdere vergroting van het veiligheidsgevoel in het gebied. Deze ontwikkeling mag er echter niet toe 
leiden dat het proces onbeheersbaar wordt en/of de risico's voor de gemeente toenemen. 

De eventuele integratie van de plannen van stadhuis en politiekantoor heeft inhoudelijke 
consequenties en er is tijd mee gemoeid. Eerder hebben wij aan de gemeenteraad gemeld dat wij in 
september/oktober 2011 aan de gemeenteraad een zogenaamd ambitiedocument, met daarin de 
belangrijkste uitgangspunten voor het stedenbouwkundige plan Stationsgebied en de nieuwbouw 
stadhuis, ter besluitvorming wilden aanbieden. Wij hebben nu gemeend eerst de resultaten van het 
haalbaarheidsonderzoek van de politie af te wachten zodat de plannen voor het stadhuis en de politie 
eventueel geïntegreerd kunnen worden om zo aan de gemeenteraad een integraal ambitiedocument, 
waarin ook de politie is verwerkt, aan te bieden. Daarom gaan we in deze voortgangsrapportage 
uitgebreider in op een aantal onderwerpen, waarover u anders via het ambitiedocument inzicht had 
gekregen. 

Project bedrijfsvoering 
Het Ruimtelijk Programma van Eisen voor het Stadhuis (Rpve) is nagenoeg afgerond en medio juli zal 
ook het programma van eisen zijn afgerond. Daarin worden de resultaten vastgelegd van de 
navolgende thema's: 
• politiek en burger (inrichting raadszaal en omliggende vergaderruimten, leeskamer en kantoren 

voor de griffie, welke werkgroep inmiddels een conceptrapportage heeft afgerond); 
• semi-autonome exploitatie wordt onderzocht om mogelijke andere partijen te interesseren voor 

een gezamenlijke huisvesting in het stadhuis; 
• dienstverlening en brede publieksfuncties, waarlangs de visie op dienstverlening is uitgewerkt 

en waarin de uitgangspunten ten aanzien van de relatie tussen dienstverlenende afdelingen, 
brede publieksfuncties en de huisvestingaspecten voor de publieksruimte worden gedefinieerd; 

• werkplekconcept en compartimentering, waarbij is bepaald aan welke eisen de 
werkplekinrichting moet voldoen en welke eisen aan de scheiding tussen het openbare en 
ambtelijke gebied worden gesteld; 

• voorbeeldfunctie, gericht op het aspect duurzaamheid; 
• ondersteunende functies, dat uiteindelijk resulteert in de keuzen over welke ondersteunende 

taken de gemeente straks zelf willen blijven doen of aansturen en welke eventueel kunnen 
worden uitbesteed (scope van het project). 

Op basis van het concept-Rpve is inmiddels duidelijk geworden dat de benodigde oppervlakte in m2 
bvo van het nieuwe stadhuis lager kan zijn dan de 9.200 m2 bvo (exclusief parkeren) waarvan tot op 
heden in de aannames is uitgegaan. Vooral een beter inzicht in de ruimtebehoefte voor de 
verschillende functies en het consequent doorvertalen van de uitgangspunten van de visie op de 
bedrijfsvoering naar het werkplekconcept ('het nieuwe werken') liggen hieraan ten grondslag. Verder 
is het bijvoorbeeld mogelijk gebleken het aantal publieksbalies zonder wijziging in het 
dienstverleningconcept te verlagen. Verder is opnieuw kritisch de formatie, die daadwerkelijk in het 
nieuwe stadhuis gevestigd zal worden, beoordeeld. Ook dat levert een daling van de ruimtebehoefte 
op. Op dit moment verwachten wij met ca. 7.000 m2 bvo (exclusief parkeren) alle functies, die in het 
stadhuis gevestigd zullen worden, te kunnen huisvesten. Daarbij is nog wel sprake van een 
bandbreedte van ca. 5%. 

Stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan 
Op basis van de kaders van het UP Stadshart wordt gewerkt aan de opstelling van het 
stedenbouwkundige plan voor het Stationsgebied. In het UP Stadshart is voor het Stationsgebied 
uitgegaan van vestiging van drie functies: stadhuis, hotel en 4.000 m2 commerciële voorzieningen. 
Het in ontwikkeling zijnde stedenbouwkundig plan gaat nu uit van realisatie van stadhuis, hotel en 
2.300 m2 commerciële voorzieningen. Op dit moment kan overigens nog niet worden aangegeven op 
welk moment het hotel gerealiseerd kan worden. Het programma voor de commerciële voorzieningen 
is gebaseerd op huisvesting van de politie. De situatie op de vastgoedmarkt is zodanig dat het 
faciliteren van de resterende m2 bvo commerciële functies in het plangebied op dit moment niet 
realistisch lijkt. 

De planontwikkeling heeft zich tot op heden vooral gericht op het faciliteren van de nieuw aan te 
leggen bovengrondse infrastructuur (Middenweg, Boerhaavestraat, Beatrixstraat, Parallelweg). Dit 
heeft er toe geleid dat het benodigde ruimtebeslag hiervoor uitgewerkt en vastgelegd is. Dit 
ruimtebeslag is maatgevend om het maximaal uitgeefbaar terrein te bepalen waarbinnen onder 
andere het stadhuis (al dan niet geïntegreerd met een nieuw politiebureau) kan worden ontwikkeld, 
hiervoor zijn de eerste concept verkavelingen en volumeopbouwen onderzocht en voorgelegd aan de 
stakeholders in het gebied: gemeente, Connexxion, NS Poort, ProRail, taxibedrijven, omwonenden, 
HOB enz. 
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Op basis van een aantal faseringscenario's en mogelijke planoptimalisaties worden de effecten van de 
actuele inzichten voor de grondexploitatie uitgewerkt binnen de kaders van de in juli 2010 door uw 
raad behandelde planexploitatie Zeestad. 

Bij de raadsbehandeling in december 2010 is afgesproken dat alvorens we tot uitwerking van de 
parkeervoorziening overgaan wij een nadere analyse van de parkeerontwikkeling aan u voorleggen. 
Bij die analyse wordt zowel in beeld gebracht wat de effecten zijn bij 200 parkeerplaatsen als bij de 
thans benodigde behoefte in het Stationsgebied. De 200 parkeerplaatsen waren in belangrijke mate 
gebaseerd op de noodzaak om ten behoeve van het stadhuis (9.500 m2 bvo) en hotel (6000 m2 bvo) 
parkeerplaatsen te realiseren. De analyse van de parkeerontwikkeling wordt u in september 
aangeboden. 

Aanvraag omqevinqsverqunninq voor de sloop oude postkantoor 
In de 1 e Voortgangsrapportage is gemeld dat wij voornemens zijn in het kader van de voorbereiding 
van de aanbestedingsprocedure binnen de door de gemeenteraad geformuleerde kaders voor de 
sloop van het oude postkantoor een omgevingsvergunning voor de sloop aan te vragen. Deze 
aanvraag is ingediend en de vergunning is op 7 juni verleend. De bezwarentermijn loopt af op 19 juli 
en tegen de afgegeven beschikking zijn bezwaarschriften ingediend. Op het moment van afronden 
van deze rapportage waren 56 bezwaarschriften ingediend. Conform het besluit van de gemeenteraad 
zal pas sprake zijn van sloop nadat de raad de definitieve business case heeft geaccordeerd op basis 
van budgetneutrale exploitatie waarna daadwerkelijk met de bouw van het stadhuis wordt gestart. 

Inzet Task Force 
Inmiddels is met de provincie, ook op bestuurlijk niveau, overleg gevoerd over de mogelijke inzet van 
de Task Force voor het Stationsgebied en het stadhuis. De Task Force vindt dit plan niet geschikt 
omdat het project al loopt en er geen sprake is van het vlot trekken van een proces. Wel is men bereid 
te beoordelen of de Task Force kan worden ingezet voor andere Helderse projecten. Maar dat proces 
is nog niet afgerond. 

Voorbereiding aanbesteding 
Door het projectteam aanbesteding wordt gewerkt aan de voorbereiding van de 
aanbestedingsprocedure. Via een vertrouwelijke marktconsultatie is met private partijen de slaagkans 
van het project verkend en hoe de transactiekosten voor marktpartijen en de gemeente tijdens de 
aanbestedingsprocedure beperkt kunnen worden. Ook is op basis van die gesprekken meer inzicht 
ontstaan in de gewenste scope (diensten, die de gemeente in de aanbesteding wil onderbrengen) van 
het proces. Die inzichten worden verwerkt bij de verdere uitwerking van de aanbestedingsprocedure. 
Daarnaast wordt in overleg met de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit overlegd op welke wijze 
voldoende garanties in de aanbestedingsprocedure ingebouwd kunnen worden om te waarborgen dat 
het ontwerp van stadhuis ook aan de gewenste beeldkwaliteit gaat voldoen. De betrokkenheid van de 
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en de stedenbouwkundige supervisor van Zeestad bij de 
aanbestedingsprocedure zal worden vastgelegd in een door het college vastte stellen protocol. Dit 
protocol zal als voorwaarde bij de aanbestedingsprocedure worden gevoegd. 

Zoals aangekondigd zullen in het ambitiedocument de hoofdlijnen van de aanbestedingsprocedure 
worden beschreven. In ieder geval zullen in het ambitiedocument zijn uitgewerkt: 
• de planning en vormgeving van de aanbesteding; 
• de scope van het project, waarbij duidelijk wordt welke diensten, die thans nog door de gemeente 

zelf worden uitgevoerd, in de aanbesteding zullen worden ondergebracht (de 'O'-component) 
• proces en organisatie tijdens de aanbesteding (inclusief besluitvorming en zeggenschap tijdens de 

aanbesteding) 

Verder is inmiddels een eerste financieel model van de businesscase ontwikkeld. Dit model wordt 
gebruikt als ondersteuning voor het proces van 'rekenen en tekenen'. 

Communicatie en participatie 
In de afgelopen periode hebben Zeestad en de gemeente participanten intensief betrokken bij de 
ontwikkeling van zowel het stedenbouwkundige plan als formuleren van uitgangspunten voor 
uitstraling van het stadhuis en (mede)gebruik van het stadhuis. Zeestad heeft zich daarbij in haar 
participatietraject gericht op de direct belanghebbenden bij het stedenbouwkundige plan. De 
gemeente heeft in een eerste algemene informatieavond op 26 april belangstellenden uitgenodigd 
deel te nemen aan een drietal avonden over beeldvorming stadhuis en medegebruik. Die avonden 
hebben op 25 mei, 8 juni en 6 juli plaatsgevonden. In die avonden hebben deelnemers met 
ondersteuning van de stedenbouwkundigen van West 8 en adviseurs van de gemeente antwoorden 
geformuleerd op vragen als: "hoe moet het nieuwe stadhuis eruit zien, hoe past het in de omgeving en 
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welke functies moeten erin komen?". De (tussen)resultaten van die avonden zijn via de gemeentelijke 
website en het stadsnieuws verspreid. 

Het participatietraject zal als volgt een vervolg krijgen: 

1. Het participatietraject over de beeldvorming en (mede)gebruik stadhuis het stadhuis wordt 
afgerond met een algemene informatieavond voor alle belangstellenden. Tijdens die avond zullen 
de resultaten van drie gehouden bijeenkomsten over de beeldvorming stadhuis en medegebruik 
stadhuis aan wethouder Bruin worden uitgereikt door de participanten. De burgers van Den Helder 
zullen daarna in de gelegenheid worden gesteld zich uit te spreken over de drie verschillende 
referentiebeelden van het stadhuis. De keuze van de Helderse burgers zal worden verwerkt in het 
beeldkwaliteitsplan 

2. De participatie van directe belanghebbenden met betrekking tot het stedenbouwkundige plan 
wordt door Zeestad getrokken. Inmiddels zijn er al drie bijeenkomsten met belanghebbenden 
geweest. Deze bijeenkomsten zullen gedurende de looptijd van het hele project voortgezet 
worden. In deze fase heeft de communicatie voornamelijk betrekking op het stedenbouwkundige 
plan, beeldkwaliteitplan, blvc-plan (bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie) en 
bestemmingsplan. In een volgende fase worden gedetailleerde inrichtingsplannen enz. opgesteld 
die in uitvoering worden genomen. Ook in die fasen vindt doorlopend overleg met directe 
belanghebbenden plaats. 

3. In samenwerking met de Historische Vereniging en Zeestad zullen informatiepanelen worden 
gemaakt die binnenkort tot 1 december geplaatst zullen worden in het wijksteunpunt onder de 
bibliotheek. 

3. Financiën 
In het aan het raadsbesluit van 13 december 2010 ten grondslag liggende raadsvoorstel zijn de in 
2009 gehanteerde financiële uitgangspunten onverkort gehandhaafd. Uitgangspunt bleef dat de 
jaarlijkse exploitatielasten gemiddeld niet meer dan € 2,1 min. prijspeil 1 januari 2014. 
Bij de behandeling van het voorstel in de gemeenteraad is benadrukt dat het voorbereidingsjaar 2011 
moet worden gebruikt om veel onderdelen nog nader uit te zoeken en te concretiseren. Dat gold ook 
voor de financiële aspecten. In de afgelopen maanden is intensief gewerkt aan het verder in beeld 
brengen van de financiële consequenties. Daarbij zijn drie aspecten verder uitgewerkt: 

1. herijking van de in de nota van uitgangspunten gehanteerde programmatische uitgangspunten en 
bouwkostennormen; 

2. uitwerking financiële uitgangspunten DBFM(O); 

3. opstellen nieuwe prognose voor de gemiddelde gemeentelijke lasten over 40 jaar. 

Besluitvorming december 2010 
In het raadsvoorstel 17 november 2010 is geconstateerd dat pas na de definitieve aanbesteding zal 
blijken wat de exacte exploitatielasten zullen zijn. Op dat moment kan bepaald worden hoeveel van de 
gereserveerde middelen (€ 2,7 min.) aangesproken moet worden. Inmiddels is in het kader van de 
kadernota 2012-2015, onder verwijzing naar het gemaximaliseerde budget van € 2,1 min., het budget 
met €0 ,6 min. verlaagd naar structureel € 2,1 min. prijspeil 2014. 
Uitwerking financiële aspecten 

Herijking programmatische uitgangspunten en bouwkostennormen 
Zoals in onze eerste voortgangsrapportage gemeld wordt volgens het principe van 'rekenen en 
tekenen' gewerkt. Dat houdt in dat gedurende het proces op basis van actuele uitgangspunten voor 
het stadhuis en het stedenbouwkundige plan het benodigde investeringsbudget voor het nieuwe 
stadhuis wordt berekend. Daarbij wordt op dit moment uitgegaan van een programma van ca. 7.000 
m2 bvo. Verder betrekken wij bij de beoordeling van de ontwikkeling van de bouwkosten de 
tussenresultaten van het stedenbouwkundige plan en de voorlopige beeldreferenties van het stadhuis, 
zoals die zijn ontstaan n.a.v. de workshops met participanten. 

Uitwerking financiële uitgangspunten DBFM(O) 
Op basis van de uitgangspunten die gebruikelijk zijn bij DBFM, wordt doorgerekend welke effecten 
deze hebben op de ontwikkeling van de gemeentelijke lasten. Daarbij worden de volgende aspecten 
betrokken: 
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1. Grondslag rente 
Het consortium, zal ook verantwoordelijk zijn voor de financiering, De rente waartegen het consortium 
vreemd vermogen kan aantrekken is hoger dan de gemeentelijke omslagrente. Dat komt omdat de 
aan het consortium geldverstrekkende bank in het rentepercentage het risico's verdisconteerd dat het 
consortium uiteindelijk haar verplichtingen niet kan nakomen vanwege bijv. kostenoverschrijdingen. 
Bij de traditionele werkwijze worden kostenoverschrijdingen gedekt op het moment dat deze zich 
voordoen of worden voorzien. Tegenover deze hogere rente staat dat de gemeente bij toepassing van 
DBFM wordt gevrijwaard van het risico van kostenoverschrijdingen en verzekerd is van levering van 
de overeengekomen prestaties gedurende de hele looptijd van de overeenkomst. 

2. Afschrijvingstermijn 
Door de looptijd van 25 jaar van het DBFM wordt de investering in het stadhuis in 25 jaar met de 
gemeente verrekend. Ten opzichte van de traditionele methode, waarbij de investering in 40 jaar 
worden afgeschreven, ontstaat als het ware het effect van versnelde afschrijving van het gebouw. Na 
25 jaar is door deze methode het stadhuis vrij van 'kapitaallasten' en behoeft alleen nog rekening te 
worden gehouden met beheer en onderhoud en nadien noodzakelijke vervangingsinvesteringen. 

3. Kostenstijging en vervangingsinvesteringen 
Het DBFM(O) contract wordt gesloten voor de gehele looptijd van 25 jaar. Gedurende die gehele 
looptijd van 25 jaar verplicht het consortium zich de overeengekomen prestaties te leveren. Om die 
verplichting aan te kunnen gaan is het noodzakelijk dat in de DBFM(O) overeenkomst ook afspraken 
worden gemaakt over de kostenstijging . De outputprestaties, die de gemeente verlangt, dwingen het 
consortium ook tot het tijdig plegen van vervangingsinvesteringen. Ook daarmee wordt rekening 
gehouden bij de bepaling van de aan het consortium uit te keren jaarlijkse vergoeding. 

4. Efficiencyvoordelen 
Door integratie van de keten ontwerp, bouw, financiering en exploitatie kunnen bij toepassing van 
DBFM(O) financiële voordelen worden behaald ten opzichte van de traditionele methode. De omvang 
van die voordelen is onder andere afhankelijk van de mate waarin de opdrachtgever bereid is 
'ontwerpruimte' te bieden en de omvang van de aan het consortium op te dragen facilitaire activiteiten 
(de scope). 

Effecten DBFM samengevat 
Samenvattend leidt de toepassing van de DBFM methode tot afwijkende financiële resultaten 
gedurende de 40 jarige exploitatieperiode ten opzichte van de traditionele werkwijze. Door de 25 
jarige contractduur treden lasten eerder in de tijd op. In het DBFM contract worden aan het begin van 
de exploitatieperiode al afspraken over prijscompensatie gemaakt en wordt in de hoogte van de 
jaarlijkse vergoeding voor het consortium rekening gehouden met de noodzaak van 
vervangingsinvesteringen. Daar staat tegenover dat het consortium zich gedurende de 25 jarige 
looptijd van het contract verplicht de vooraf overeengekomen kwaliteit en functionaliteit te leveren 
tegen de overeengekomen vergoeding. En de risico's voor kostenoverschrijdingen zijn gedurende de 
gehele exploitatieperiode in beginsel volledig voor rekening van het consortium. En aan het einde van 
het 25 jarige contract is de gemeente eigenaar van een stadhuis dat volledig is afgeschreven. 

Nieuwe prognose voor de gemiddelde gemeentelijke lasten over 40 jaar 
De financiële inzichten leren dat het mogelijk lijkt om met de gewijzigde uitgangspunten toch 
gedurende de 40 jarige exploitatietermijn binnen het gemiddeld taakstellende budget van € 2,1 min. te 
blijven. Ten opzichte van de oorspronkelijke becijferingen uit 2009 wordt dan wel gedurende de 
DBFM-contractperiode gerekend met een hogere rentevoet en met vervangingsinvesteringen. Verder 
wordt als uitgangspunt gehanteerd dat er gedurende de gehele exploitatieperiode voldoende 
prijscompensatie wordt gereserveerd. Daarbij is nog geen rekening gehouden met 
efficiencyvoordelen, die bij toepassing van DBFM verwacht mogen worden. 

Conclusie 
Wij gaan bij de voorbereiding van de aanbesteding en bepaling van het benodigde budget uit van een 
zo efficiënt mogelijke huisvesting van de gemeentelijke organisatie in de nieuwe situatie. Daarbij wordt 
ook rekening gehouden met een dalende formatie van de organisatie. Het door de gemeenteraad 
vastgesteld gemiddelde budget van € 2,1 min. is gebaseerd op het principe van budgettaire neutraliteit 
voor de gemeentelijke huisvesting gedurende de totale exploitatieperiode van 40 jaar. Nu bij de 
voorbereiding van het go/no go besluit de onderdelen worden uitgewerkt en veel meer en beter inzicht 
ontstaat, kan dat niet worden aangegrepen om het budget bij te stellen. Temeer, daar de basis van dit 
budget bestaat uit: 
• de bestaande huisvestingslasten, die in belangrijke mate gebaseerd zijn op historische kosten; 
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• het destijds noodzakelijke geachte investeringsbudget van € 0,5 min. voor aanpassing van de 
bestaande huisvesting ten behoeve van een levensduurverlenging met 15 jaar, terwijl thans een 
investering wordt gedaan voor een gebouw dat 40 jaar mee kan. 

Verder kan worden opgemerkt dat ten opzichte van het oorspronkelijke budgettaire kader van € 2,7 
min. inmiddels een structureel voordeel van € 0,6 min. is verwerkt. 

Overigens zullen wij bij de verdere voorbereiding van het go/no go besluit kritisch blijven beoordelen 
of de toepassing van DBFM inderdaad voldoende voordeel voor de gemeente oplevert. Daarbij wordt 
ook betrokken het effect dat de methode heeft op de verdeling van de lasten over de verschillende 
exploitatieperioden. Het financieel meerjarenperspectief van de gemeente zal daarmee immers in 
overeenstemming moeten worden gebracht. In het ambitiedocument zullen wij aan de gemeenteraad 
kenbaar maken op welke wijze wij dat willen bereiken en welke effecten dit uiteindelijk heeft voor de 
gemeentebegroting. 

4. Samenvatting 
In deze 2 e voortgangsrapportage informeren wij de gemeenteraad over de actuele stand van zaken 
met betrekking tot de voorbereiding van de aanbesteding van het stadhuis. Als nieuwe ontwikkeling 
melden wij dat de Regiopolitie Noord-Holland Noord de haalbaarheid van vestiging van het 
politiekantoor op de locatie van het Stadhuis in het Stadshart overweegt. Het project bedrijfsvoering 
verloopt volgens planning en resulteert medio juli in een programma van eisen. Daarin zijn de 
uitgangspunten voor de nieuwbouw stadhuis geformuleerd. Op basis van voorlopige resultaten van dit 
projecten blijkt dat het bouwvolume van het stadhuis (excl. parkeren) kan afnemen van 9.200 m2 bvo 
naar ca. 7.000 m2. Op korte termijn wordt vastgesteld welke invloed de komst van de politie heeft op 
het Programma van Eisen voor het stadhuis en de aanbestedingsprocedure. Gemeente en politie 
zullen ook financiële en procesafspraken moeten maken, teneinde de risico's voor de gemeente 
zoveel mogelijk te beperken. Het stedenbouwkundig plan zal als gevolg hiervan ook later worden 
afgerond. Dat biedt ook meer tijd om met NS Poort over de uitgangspunten van dat plan 
overeenstemming te bereiken. 
Wij vinden het wenselijk dat de resultaten van deze processen in het ambitiedocument kunnen worden 
verwerkt. Daarom zullen wij het ambitiedocument niet in september 2011 maar in november 2011 aan 
de gemeenteraad aanbieden. 
Het participatietraject stadhuis met belanghebbenden wordt met een algemene informatieavond 
afgerond. De Helderse bevolking zal daarna worden gevraagd haar voorkeur uit te spreken over drie 
verschillende referentiebeelden van het stadhuis. De resultaten zullen worden verwerkt in het 
beeldkwaliteitsplan. 
Financieel krijgen we meer en beter inzicht in de ontwikkeling van de gemeentelijke 
huisvestingslasten. Daaruit blijkt, rekening houdende met de in de financiële haalbaarheidsanalyse 
2009 gehanteerde uitgangspunten, dat het mogelijk is het stadhuis te realiseren binnen het 
taakstellende exploitatiebudget van gemiddeld € 2,1 min. prijspeil 2014 per jaar. Wel is ook duidelijk 
dat de verdeling van de lasten over die 40 jaar wisselend is. De eerste 25 jaar zijn de lasten hoger dan 
die € 2,1 min. en deze zullen in de tweede exploitatieperiode substantieel lager zijn dan de € 2,1 min. 

Om de gemeenteraad diepgaander over de in deze voortgangsrapportage behandelde thema's te 
informeren, zullen wij aan het Raadspresidium voorstellen dit september a.s. in een raadsbrede 
commissievergadering te doen. 

Den Helder, 19 juli 2011 

Burgemeester en Wethouflars van Den Helder, en Wethoude rs van 

/ 

V burgemeester 
Koen Schuiling 

secretaris 
H. Raasing 
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