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Betreft: Raadslnformatiebrief behorende bij de halfjaarrapportages eerste helft 2014 van de 
verbonden partijen Willemsoord, Zeestad en Port of Den Helder. 

Aan de leden van de Gemeenteraad 

Hierbij bieden wij u de rapportages aan over het eerste halfjaar 2014 van de verbonden partijen 
Willemsoord BV, Zeestad en NV Port of Den Helder. Deze drie partijen doen afzonderlijk 
investeringen in Den Helder die elkaar versterken en uiteindelijk leiden tot een sterk 
ondernemersklimaat en een prettig woon- en leefklimaat. Daarbij dragen ze bij aan de doelen zoals 
gesteld in het college akkoord 2014 - 2018, het Uitwerkingsplan Stadshart en het 
Uitvoeringsprogramma "De Kop werkt!*. In onderstaande tekst wordt daar puntsgewijs bij stil gestaan. 

In de periode van 1 januari tot 1 juli 2014 zijn er vele ontwikkelingen geweest bij en stappen gezet 
door de partijen. De halfjaarrapportages geven inzicht in deze ontwikkelingen en de voortgang van 
projecten. Dit maakt onderdeel uit van de jaarlijkse cyclus, waarin wij u informeren over de stand van 
zaken bij de verbonden partijen Willemsoord, Zeestad en Port of Den Helder. Het bespreken van de 
stand van zaken vindt twee keer per jaar plaats. In het voorjaar geven wij u de stand van zaken over 
het tweede halfjaar van het voorgaande jaar. In het najaar geven wij u deze stand van zaken over het 
eerste halfjaar. 

De rapportages gaan zoals gezegd over de eerste helft van 2014, maar er wordt ook een toelichting 
op de tweede helft van 2014 gegeven en daar waar aan de orde een doorkijk naar 2015 - 2018. Ook 
financiële aspecten, een risico analyse en actuele ontwikkelingen vanuit gemeentelijk perspectief 
worden benoemd. 

Woon- en leefklimaat 
Willemsoord vormt binnen het stadshart een bijzonder milieu, waarbij de nabijheid van de haven met 
de daarbij behorende functies voelbaar en herkenbaar is. De opening van het bezoekerscentrum in 
gebouw 52, een stijging van het aantal huurders op Willemsoord, de terugkerende grote maritieme 
evenementen en de komst van de schouwburg zijn belangrijke stappen. Het realiseren van de 
schouwburg op Willemsoord is een gemeenschappelijke inspanning van De Kampanje, Willemsoord 
BV en Zeestad CV/BV. Op 17 december 2013 heeft Zeestad de aannemingsovereenkomst met 
bouwbedrijf MJ . de Nijs en Zonen BV uit Warmenhuizen gesloten. Op dit moment wordt er hard 
gewerkt aan de schouwburg, zodat de schouwburg in mei 2015 wordt opgeleverd. 
Met de verplaatsing van de schouwburg naar Willemsoord kan de ontwikkeling van Halter Bellevue 
(winkeihalter) ter hand worden genomen. Zeestad en Woningstichting Den Helder hebben hiervoor de 
overeenkomst getekend. In 2014 zijn de voorbereidingen gestart voor het bestemmingsplantraject. 
De positieve ontwikkelingen op Willemsoord worden versterkt door de zichtbaarheid van opgeleverde 
projecten in de stad: het wordt elke dag mooier in Den Helder. 

Toerisme en recreatie 
Het toeristisch beleid is onder andere gericht op Maritiem Den Helder (o.a. waterrecreatie Fort 
Westoever) en Spannend Den Helder. Het faciliteren van vrijetijdseconomie is ook terug te zien vanuit 
het faciliteren door de Port of Den Helder van onder andere de riviercrulses, maar zeker ook door de 
verbinding met Den Helder Kings. Op deze manier wordt Den Helder als aantrekkelijke sportstad ook 
uitgedragen. 
Ook in de eerste helft van 2014 zijn er aantrekkelijke evenementen met (boven-)regionale uitstraling in 
Den Helder geweest, waarbij de stad en Willemsoord in het bijzonder, een prachtig decor vormde: 
Viering Willemsoord 200 jaar, de Clipper around the world race, botterrace en het jubileum Stichting 
tot behoud van bedrijfsvaartuigen. De bouwwerkzaamheden op Willemsoord rondom de schouwburg 
zijn in volle gang, zodat de feestelijke opening van de Schouwburg een volgend hoogtepunt is om 
naar uit te kijken (september 2015). 
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Stelling Den Helder bepaalt voor een belangrijk deel de identiteit van Den Helder als vestingstad. En 
daarmee een invulling van een bijzonder woon- en leefklimaat, waar ook recreatief en toeristisch veel 
mogelijkheden zijn. 

Ondernemersklimaat 
De haven van Den Helder is de economische motor van de Kop van Noord-Holland. Samen met Den 
Helder Airport, het bedrijfsleven, onderwijs- en onderzoeksinstituten en de Koninklijke Marine wordt 
gewerkt aan de kansen voor groei en werkgelegenheid (versterken economische klimaat). 
De eerder genoemde resultaten in de binnenstad, waaronder de herinrichting Beatrixstraat en vele 
bouwprojecten zorgen voor een Impuls In deze economisch lastige tijden. Port of Den Helder is met 
haar projecten nu zo ver dat ook daar de zichtbaarheid van daadwerkelijke versterking in het 
economische klimaat in beeld komt. Er gaan Immers langdurige processen vooraf aan het realiseren 
van grote projecten, waarover u als raad in het afgelopen halfjaar ook bent geïnformeerd (onder 
andere Regionaal havengebonden bedrijventerrein). 

De samenwerking met de Koninklijke Marine heeft in 2014 meer vaste vorm gekregen. Er is 
overeenstemming bereikt tussen Koninklijke Marine, Provincie, gemeente Den Helder en Port of Den 
Helder om het civiel medegebruik ruimtelijk te verkennen en aansluitend verder te ontwikkelen. 

Tot slot 
De rapportages laten zien dat er al veel is bereikt. In de komende vier jaar staat ook het onderling 
versterken van de verbonden partijen en waar zij voor staan op de agenda. 

Den Helder, 23 september 2014. 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

loco-secretaris 
drs. M.J. van Dam-Gravestijn CCMM 

burgemeester 
Koen Schuiling 'f. 
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