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Betreft: Aanpak voor burgerparticipatie en realisatie van het nieuwe stadhuis Den Helder

Aan de leden van de Gemeenteraad

Inleiding
Op 19 maart 2013 heeft er een informatieve raadsbijeenkomst plaatsgevonden. Tijdens deze avond
heeft Reijer Baas (projectdirecteur nieuwbouw stadhuis) u aan de hand van een presentatie
geïnformeerd over de uitwerking van de uitgangspunten van het raadsbesluit van 29 oktober 2012 in
een aanpak voor burgerparticipatie en realisatie van het nieuwe stadhuis. Ter voorbereiding op de
raadsbrede commissie van 3 april a . s . is de gegeven toelichting in deze raadsinformatiebrief
verwoord. Als bijlage ontvangt u de powerpoint presentatie.
Raadsbesluit
Op 29 oktober 2012 heeft in de raad besluitvorming plaatsgevonden over de realisatie van het nieuwe
stadhuis. In dit besluit is herbevestigd dat de locatie stationsplein de geëigende plaats is voor de bouw
van een nieuw stadhuis. Belangrijke uitgangspunten van uw raadsbesluit zijn dat:
1. De aanbestedingsaanpak op basis van Ontwerp, Bouw en Onderhoud (OB&O) wordt
voorbereid;
2. In de aan bested ingsvorm wordt vastgelegd dat de aanbieders twee mogelijkheden
voorleggen, te weten één ontwerp dat uitgaat van sloop van het voormalige postkantoor en/of
huidige station en één ontwerp dat uitgaat van handhaving;
3. De uiteindelijke varianten voor het stadhuis op intensieve en actieve wijze met
geïnteresseerde bewoners worden besproken.
Om invulling te geven a a n het raadsbesluit is de aanpak voor burgerparticipatie
en realisatie van het
nieuwe stadhuis Den Helder opgesteld. In deze aanpak zijn de uitgangspunten uit het raadsbesluit
verder uitgewerkt en vertaald in twee mogelijke scenario's om een nieuw stadhuis te realiseren.
Waarom twee
scenario's?
Het raadsbesluit van 29 oktober 2012 geeft aan dat in de aanbesteding marktpartijen varianten dienen
voor te leggen en dat de uiteindelijke varianten op intensieve en actieve wijze met geïnteresseerde
bewoners besproken dienen te worden (participatie gedurende de aanbesteding). De
aanbestedingsregelgeving biedt echter vooral ruimte voor participatie in de fase voorafgaand aan de
aanbesteding. Voor marktpartijen moet het namelijk vooraf volledig helder zijn op
welke criteria zij worden beoordeeld. Dit is de reden dat er twee scenario's zijn opgesteld. Bij scenario
A ligt de focus op het in de aanbesteding uitvragen van verschillende varianten (conform de letter van
het raadsbesluit) en is er beperkte ruimte voor participatie. Bij scenario B worden voorafgaand aan de
aanbesteding verschillende varianten uitgewerkt en is er ruime mogelijkheid voor burgerparticipatie
over deze varianten. Het verschil in tijdsduur tussen beide scenario's is niet groot. In een eerste
globale planning wordt geschat dat de bouw van het stadhuis in scenario A is afgerond in maart 2017
en bij scenario B in april 2017.
In deze raadsinformatiebrief wordt eerst ingegaan op de voor- en nadelen van beide scenario's.
Vervolgens worden de uitgangspunten besproken ten aanzien van het bestemmingsplan, station,
postkantoor, parkeren en het vormgeven van burgerparticipatie. Aan de hand van de voor- en nadelen
en het belang dat uw raad hecht aan burgerparticipatie zou scenario B de voorkeur moeten hebben.
Uitgangspunt is dat het college op basis van de informatieve bijeenkomst en de raadsbrede
commissie de definitieve keuze voor één scenario bepaalt.
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Argumenten
Kenmerken scenario A
In dit scenario staat het uitvragen van varianten in de aanbesteding centraal. A a n marktpartijen
worden varianten gevraagd (met/zonder postkantoor/station) en deze varianten w o r d e n op basis van
vooraf bekende gunningscriteria {dit zijn inhoudelijke criteria waarop de inschrijvingen w o r d e n
getoetst) beoordeeld. Er zijn in totaal 4 varianten mogelijk. Met 3 aanbieders leidt dit tot 12 ontwerpen.
De creativiteit en innovativiteit van de markt wordt zodoende optimaal benut. Het aantal mogelijke
varianten maakt het aanbestedingsproces daarentegen niet eenvoudig. Zo is hef vooraf opstellen van
eenduidige gunningscriteria lastig. De criteria moeten namelijk toepasbaar zijn voor de verschillende
varianten. Daarnaast duurt de dialoogfase (in deze fase wordt overlegd met marktpartijen om in
samenspraak te zoeken naar de juiste oplossingen op o.a. architectonisch en technisch gebied)
langer en is daardoor duurder. Het aantal mogelijke varianten kan er ook toe leiden dat marktpartijen
(door te hoge ontwerp kosten) de aanbesteding niet aantrekkelijk vinden, met als gevolg dat er minder
inschrijvingen zijn. Tenslotte is de participatie binnen dit scenario beperkt (zie afbeelding) tot een
gesprek met de direct o m w o n e n d e n over stedenbouwkundige uitgangspunten, de reguliere inspraak
en een workshop met de raad over de gunningscriteria. Participatie gedurende en na afloop van de
aanbesteding staat op g e s p a n n e n v o e t met de zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid v a n het
aanbestedingsproces.
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Kenmerken scenario B
In dit scenario staat participatie centraal. De participatie bestaat naast een inventarisatie onder direct
o m w o n e n d e n over stedenbouwkundige uitgangspunten, de reguliere inspraak, e e n workshop met de
raad over de gunningscriteria uit een variantenstudie (zie afbeelding). Het voordeel van een
variantenstudie is dat er actieve participatie met burgers kan plaatsvinden over de varianten en dat
voorafgaand aan de aanbesteding de daadwerkelijke keuze wordt g e m a a k t . De studie wordt gemaakt
op basis van schetsontwerpen, waarbij de ruimtelijke inrichting qua m a s s a , functie, situering e n
toegankelijkheid in beeld wordt gebracht, alsmede een globale kostenraming. Dit scenario heeft ook
voordelen voor het aanbestedingsproces zelf. Doordat er voorafgaande aan de aanbesteding een
variant is gekozen kunnen de gunningscriteria eenduidiger worden opgesteld en is er sprake van een
minder lange en naar verwachting minder dure aanbesteding. Dit zal de interesse van markt partijen
voor het project ten goede k o m e n .
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Participatie
variantenstudie
E r zal een 'participatieplan' gemaakt worden. Voor de invulling valt te denken aan:
•
Reactie ontwerpen / voorkeursvariant aangeven
•
E e n campagne om mensen uit te nodigen tot betrokkenheid
•
Verwachtingen goed managen / duidelijkheid vooraf
Geïnteresseerde en betrokken inwoners geven mening en advies
Ontwerpers ontwerpen
B&W besluit
•
Informeren over varianten/presenteren
•
Informeel contact met ontwerpers
•
Mogelijkheid tot 'stemmen'
•
Gebruik maken van digitale media

Beoordeling varianten
Op grond van bovengenoemde voor- en nadelen heeft scenario B de voorkeur. Met name omdat in dit
scenario participatie (via een variantenstudie) centraal staat. E e n ander voordeel is dat bij scenario B
de aanbesteding eenvoudiger is, voor de aanbesteding wordt namelijk reeds gekozen voor e e n
variant. Bij de uitwerking van de uitgangspunten wordt uitgegaan van scenario B.

Uitgangspunten
Bestemmingsplan
Het voorontwerp bestemmingsplan Stationslocatie heeft in het voorjaar van 2012 voor een ieder ter
inzage gelegen. Het is belangrijk voor het vervolgproces (i.v.m. afspraken N S Stations en de
aanbestedingsprocedure) dat er zekerheid komt over het bestemmingsplan. Het uitgangspunt is
daarom om het ontwerp bestemmingsplan In de maanden mei/juni van dit jaar ter inzage te leggen. In
september kan het plan dan ter vaststelling aan uw raad worden aangeboden. Voorafgaand aan de ter
inzage legging vindt er e e n inventarisatie onder direct omwonenden plaats over stedenbouwkundige
randvoorwaarden. Ook wordt voorafgaand met NS Stations gesproken over de planologische insteek
van het bestemmingsplan. Op basis van het besluit van 29 oktober 2012 geldt voor het ontwerp
bestemmingsplan in ieder geval:
a

°

G e e n bebouwde parkeervoorziening tegenover Boerhaavestraat;
Het moet ruimte bieden voor de varianten.
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Station
Op basis van de uitgangspunten uit het Uitwerkingsplan Stadshart 2008 (UP) voor de stationslocatie is
in 2011 onderzoek verricht naar, onder meer, de mogelijkheden o m het huidige stationsgebouw in te
passen in een herontwikkeling van de stationslocatie. Voor het functioneren van de stationslocatie als
knooppunt van openbaar vervoer is daarin ook de visie van de s p o o r w e g e n betrokken. NS, ProRail e n
de Spoorbouwmeester hebben in 2010 "Het Stationsconcept' ontwikkeld om helderheid te bieden over
de inrichtingsprincipes en ontwerpvraagstukken voor Nederlandse stations. Dit concept hanteert een
zogenaamde domeinenbenadering. De stationsdomeinen ordenen functies en voorzieningen naar de
behoefte van de gebruikers op hun route naar en door het station. Elk domein heeft een eigen rol in
het bereiken van de gewenste ervaring. In de stationsdomeinen k o m e n ruimte, functionaliteit en
beleving s a m e n . Hierdoor ontstaat per stationsdomein een herkenbare identiteit.
In samenwerking met NS, ProRail en de Spoorbouwmeester is daarom medio 2011 een multicrïteriaanalyse opgesteld die inzicht verschaft in modellen voor de herstructurering van het de stationslocatie
met daarin de b o u w v a n een nieuw stadhuis. Het onderzoek laat zien dat de meest optimale en
duurzame oplossing e e n model met sloop van het bestaande g e b o u w e n een geïntegreerd plan
nieuwbouw stadhuis/station is. Dat model sluit het best aan bij de uitgangspunten van het UP, de
stationslocatie als knooppunt van openbaar vervoer en de commerciële belangen van de NS.
In het vastgestelde ambitiedocument Nieuwbouw Stadhuis wordt onderscheid gemaakt tussen een
viertal ruimtelijke m o d e l l e n :
•
Model A: b o u w stadhuis onafhankelijk van het treinstation
•
Model B: b o u w stadhuis vóór treinstation, geen functionele en/of programmatische synergie
•
Model C: b o u w stadhuis vóór treinstation, met functionele en/of programmatische synergie
•
Model D: b o u w stadhuis met sloop van het bestaande treinstation
Gezien de uitkomsten v a n het multicriteria-analyse heeft model D de voorkeur van de Spoorse
partijen.

Cuypersgenootschap
De Stichting Cuypersgenootschap heeft verzocht het stationsgebouw a a n te wijzen als gemeentelijk
monument. Op grond van de Erfgoedverordening gemeente Den Heider 2010 is advies gevraagd aan
de Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit ( C R K ) . De C R K adviseert het stationscomplex
(stationsgebouw, klokkentoren en maaiveldinrichting) a a n te wijzen als gemeentelijk monument. Naast
dat model D ruimtelijk de voorkeur heeft van de Spoorse partijen kan gesteld worden dat een model
waarbij nieuwe bebouwing voor en tegen het bestaande stationsgebouw gerealiseerd wordt
aanzienlijke inrichtingstechnische, bouwtechnische en beheerstechnische problemen met zich brengt.
Ook blijft er in zo'n model weinig over van de architectonische waarde van het stationsgebouw zoals
die ooit is bedoeld (de zichtbaarheid verdwijnt vrijwel geheel). Om deze reden is het college
voornemens het advies van de C R K niet over te némen.
In het raadsbesluit van 29 oktober 2012 is aangegeven dat in de aanbestedingsvorm wordt vastgelegd
dat de aanbieders t w e e mogelijkheden voorleggen, te weten é é n o n t w e r p dat uitgaat van sloop van
het voormalige postkantoor en/of huidige station en één ontwerp dat uitgaat van handhaving.
Uitgaande van de stedenbouwkundige uitgangspunten uit het UP e n de voorkeur die een geïntegreerd
plan met n i e u w b o u w stadhuis/station geniet bij de Spoorse partijen wordt voorgesteld om bij de
variantenstudie reeds uit te gaan van sloop van het station.
Postkantoor
Uitgaande van het raadsbesluit van 29 oktober 2012 dienen er varianten te worden gevraagd die
uitgaan van sloop en behoud van het postkantoor.
Parkeren
Voor het parkeren geldt dat op basis van het raadsbesluit van 29 oktober 2012 marktpartijen de
opdracht hebben alle varianten voor parkeren in overweging te n e m e n : zowel parkeren op maaiveld
als in een g e b o u w d e voorziening. Conform de motie van 9 juli 2 0 1 2 is e e n parkeergarage voor de
huizen aan de Boerhaavestraat uitgesloten. Er dient gestreefd te w o r d e n naar 150 parkeerplaatsen.
In het komende gesprek met de o m w o n e n d e n over de stedenbouwkundige uitgangspunten is de
parkeeroplossing een belangrijk onderwerp. Aan de orde zullen k o m e n de voor- en nadelen van de
volgende varianten:
Maaiveidparkeren op basis van 150 parkeerplaatsen Constatering is hierbij dat op de
bouwkavel g e e n 150 parkeerplaatsen gerealiseerd kunnen w o r d e n . Het KPN-terrein biedt
hiervoor een oplossing ;
•
Bebouwde parkeervoorziening, al dan niet deels onder het stadhuis (inclusief de
consequenties die een parkeervoorziening onder het stadhuis heeft op de bouwmassa, de
hoogte en de financiën);
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Niet uitgaan van 150 maar van 100 parkeerplaatsen (conform de Nota Bouwen en Parkeren,
zodat het maaiveldparkeren volledig op de bouwkavel gerealiseerd kan worden
Meewegende de uitkomsten van diï inventariserende gesprek met de o m w o n e n d e n kiest het college
de oplossingsrichting die in de variantenstudie m e e g e n o m e n moet w o r d e n .
Burgerparticipatie
Het doel van burgerparticipatie is het creëren van draagvlak voor het project nieuwbouw stadhuis. Er
zijn vier kritische succesfactoren te onderscheiden om dit doel te bereiken;
1. Aansprekend onderwerp: Participatie over varianten en schetsontwerpen is kansrijker dan
participatie over gunningscriteria en stedenbouwkundige randvoorwaarden;
2
C a m p a g n e m a t i g e doelgerichte communicatie: Hiermee wordt bedoeld vooraf zichtbaar (via
offline én online middelen) moeite doen om inwoners te bereiken;
3. Zichtbaarheid van de participatie: Gedurende het proces ook niet-participerende burgers op
de hoogte houden van het participatietraject via de traditionele kanalen, maar ook via de
social media.
4. Verwachtingen managen: Belangrijk voor dit punt is dat de rollen in hel participatietraject
duidelijk zijn. Kort gezegd: de burgers geven hun mening, de ontwerper ontwerpt en B&W
beslist.
Planning
Activiteit
Variantenstudie

Periode

Burgerparticipatie, verwerken en besluitvorming

oktober, november, december 2013

Zomervakantie

6 juli t/m 25 augustus 2013

Ontwerp bestemmingsplan

mei, juni, juli, aug. sept, okt. 2013

Aanbestedingsdocumenten voorbereiden

sept, oktober, nov, dec, jan, febr. 2014

Concurrentiegerichte dialoog (de aanbesteding)

1 jaar = maart 2014 - maart 2015

Realisatie = bouw

2 jaar = april 2015 - april 2017

mei, juni, juli, aug, september 2013

R a a d s b r e d e c o m m i s s i e 3 april 2013
Graag bespreken wij m e t u in de komende raadscommissie bijeenkomst op opiniërende en
richtinggevende wijze de gepresenteerde aanpak voor burgerparticipatie en realisatie van het nieuwe
stadhuis. In ieder geval zullen daarbij aan de orde k o m e n :
•
De keuze tussen scenario A of scenario B in relatie tot de mogelijkheden voor
burgerparticipatie;
•
De overwegingen ten aanzien van het wel of niet handhaven van het station;
•
De wijze w a a r o p de afwegingen en keuze ten aanzien van parkeren wordt vormgegeven.

Den Helder, 20 maart 2 0 1 3 .

Burgemeester en W e t h o u d e r s van Den" Helder,
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burgemeester
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