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Gevraagd besluit: 
1. De nota van beantwoording ontwerp bestemmingsplan Stationslocatie 2014 vast te stellen; 
2. De door indieners: 

-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 22, 24, 25 ingediende zienswijzen ontvankelijk te verklaren 
en gedeeltelijk te volgen; 
-1, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 26 ingediende zienswijzen ontvankelijk te verklaren, maar niet te volgen 
en dientengevolge ongegrond te verklaren;  

3. Op grond van overwegingen uit de nota van beantwoording de in hoofdstuk 3 van deze nota voorgestelde 
wijzigingen aan te brengen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan; 
4. Het bestemmingsplan Stationslocatie 2014, als vervat in de dataset met planidentificatie 
NL.IMRO.0400.215BPSTATIONSP2014-VST1, met de aangegeven wijzigingen ten opzichte van het ontwerp 
bestemmingsplan langs elektronische weg vast te stellen; 
5. De bij dit besluit behorende verbeelding van de bestemming op papier vast te stellen; 

6. Vast te stellen dat o_ NL.IMRO.0400.215BPSTATIONSP2014-VST1_Ondergrond GBKN de voor dit 

bestemmingsplan gebruikte ondergrond is; 

7. Geen exploitatieplan vast te stellen, aangezien het kostenverhaal anderszins is verzekerd; 

8. Dat het bijbehorend raadsvoorstel en nota van beantwoording integraal onderdeel uitmaakt van het besluit. 

9. Het Beeldkwaliteitsplan Stationsomgeving Den Helder (als onderdeel van het stedenbouwkundig plan) als 

aanvullende welstandsparagraaf vast te stellen; 

 

Publiekssamenvatting 

Den Helder heeft besloten om een nieuw stadhuis te bouwen op de stationslocatie. Om dit (planologisch) 

mogelijk te maken heeft van 2 december 2013 tot en met 13 januari 2014 het ontwerp bestemmingsplan 

Stationslocatie 2014 met het ontwerp beeldkwaliteitsplan Stationsomgeving Den Helder ter inzage gelegen. 

Met de bouw van een nieuw stadhuis op de stationslocatie wordt invulling gegeven aan twee belangrijke 

ambities. Ten eerste wordt toekomstbestendige, duurzame en efficiënte huisvesting gerealiseerd voor bestuur 

en organisatie ter vervanging van de bestaande, gedateerde huisvesting. Ten tweede wordt met een nieuw 

stadhuis op de stationslocatie invulling gegeven aan de verbetering van de Stationslocatie, onderdeel van het 

Uitwerkingsplan Stadshart uit 2008, en als zodanig een impuls gegeven aan het (economisch) functioneren van 

de binnenstad. 

 

Inleiding 

Den Helder heeft besloten om een nieuw stadhuis te bouwen op de stationslocatie. Om dit (planologisch) 

mogelijk te maken heeft van 2 december 2013 tot en met 13 januari 2014 het ontwerp bestemmingsplan 

Stationslocatie 2014 met het ontwerp beeldkwaliteitsplan Stationsomgeving Den Helder ter inzage gelegen. 

Tevens is het ontwerp toegezonden aan meerdere overleginstanties. Op 18 december 2013 is een inloopavond 

georganiseerd in schouwburg De Kampanje. Tijdens deze avond  kon een ieder vragen stellen over het 

bestemmingsplan.  

 

Nota van beantwoording 

Er zijn meerdere zienswijzen tegen het bestemmingsplan ontvangen. Ook is één pro-forma zienswijze 

ontvangen. Middels een brief is de indiener in de gelegenheid gesteld om zijn zienswijze binnen 14 dagen na 
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dagtekening van de brief (14 januari 2014) nader te motiveren. De nadere motivatie kan leiden tot een 

aanvulling van de nota van beantwoording.  

In de nota van beantwoording zijn de zienswijzen van een reactie voorzien. Per zienswijze is aangegeven of er 

een wijziging in het bestemmingsplan wordt voorgesteld. Het laatste hoofdstuk behandelt alle aanpassingen, 

inclusief de aanpassingen die ambtshalve worden voorgesteld.  

Bij het beantwoorden van de ingediende zienswijzen is onderscheid gemaakt tussen onderwerpen die 

betrekking hebben op eerdere besluiten uit het bestuurlijke traject en zaken die rechtstreeks betrekking hebben 

op de inhoud en betekenis van het voorliggende bestemmingsplan. Alleen voor de tweede categorie kan een 

inhoudelijke beantwoording in relatie tot het bestemmingsplan gegeven worden. In de beantwoording van 

zienswijzen, gericht tegen het besluitvormingstraject en/of de participatiecampagne, wordt verwezen naar de 

inleiding van de nota van beantwoording. 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Met de bouw van een nieuw stadhuis op de stationslocatie wordt invulling gegeven aan twee belangrijke 

ambities. Ten eerste wordt toekomstbestendige, duurzame en efficiënte huisvesting gerealiseerd voor bestuur 

en organisatie ter vervanging van de bestaande, gedateerde huisvesting. Ten tweede wordt met een nieuw 

stadhuis op de stationslocatie invulling gegeven aan de verbetering van de Stationslocatie, onderdeel van het 

Uitwerkingsplan Stadshart uit 2008, en als zodanig een impuls gegeven aan het (economisch) functioneren van 

de binnenstad. 

 

Ook is het voornemen dat de locatie Wienerhof een passende stedenbouwkundige beëindiging moet krijgen. De 

concretisering in een bouwplan en een grondtransactie moet nog volgen, vandaar dat een uit te werken 

bestemming is gekozen.  

 

Kader 

Uitwerkingsplan Stadshart (2008) 

Het Uitwerkingsplan vormt het primaire gemeentelijke kader voor de stedelijke vernieuwing van het stadshart. 

De afgelopen jaren zijn vele onderdelen van dit integrale vernieuwingsplan uitgevoerd of inmiddels in 

ontwikkeling gebracht. De herontwikkeling van het stationsgebied is een belangrijk onderdeel van het 

Uitwerkingsplan: ‘Deze strategisch gelegen plek (representatief, goed bereikbaar, in het hart van de stad) is de 
uitgelezen plek voor het realiseren van een nieuw stadhuis’. De doelstellingen voor het stationsgebied zijn: 

1. Een verdichting van de open ruimte en aansluiten op de rooilijn van de Beatrixstraat; 
2. Station en stadhuis aan het Stadspark; 
3. Verblijfskwaliteit verbeteren van de openbare ruimte; 
4. Intensivering van het ruimtegebruik; 
5. Het aanhelen van het stedelijk weefsel door ruimtelijke aansluiting op de omgeving (Beatrixstraat, 

Spoorstraat, woonbuurten, Willemsoord en het Marsdiep/Stadspark); 
6. Programmatische vervlechting met de rest van het stadshart. 

Het bestemmingsplan Stationslocatie 2014 sluit aan bij de (ruimtelijke) doelstellingen van het Uitwerkingsplan.   
 
Wettelijk kader bestemmingsplan 
Het wettelijk kader wordt gevormd door de Wet ruimtelijke ordening die voorschrijft dat de gemeente voor haar 

gehele grondgebied bestemmingsplannen dient vast te stellen. 

 

Argumenten 

Het vaststellen van een bestemmingsplan is een publiekrechtelijke bevoegdheid (en wettelijke plicht) van de 

gemeenteraad. Met een bestemmingsplan worden onder andere de diverse ‘bestemmingen’ van gronden en 
gebouwen binnen een geografisch begrensd gebied vastgelegd. Deze zogenoemde ‘bestemmingen’  zijn de 
juridisch-planologische regels voor het gebruik van de grond (functies zoals bijvoorbeeld wonen, verkeer, 

kantoor enz.) en regels voor gebouwen en bebouwing die er gebouwd kunnen worden (zoals hoogte, diepte, 

bouwmassa etc.) in dat gebied. Een vastgesteld bestemmingsplan is bijvoorbeeld één van de criteria waaraan 

bouwplannen worden getoetst. 

In het beeldkwaliteitsplan wordt ingegaan op de gewenste kwaliteit van de bebouwing als die van de (inrichting 

van) de openbare ruimte.  

 

Maatschappelijk draagvlak 

In samenwerking met de stedenbouwkundige supervisor van de binnenstad zijn drie varianten voor nieuwbouw 

stadhuis op de stationslocatie uitgewerkt: 

1. Complete nieuwbouw 

2. Nieuwbouw met integratie van het voormalig postkantoor 

3. Nieuwbouw met integratie van het voormalig postkantoor en behoud van het zelfstandig stationsgebouw als 

op zichzelf staand element. 

 

Bij het opstellen van de varianten is rekening gehouden met uitkomsten uit voorafgaande inventarisatie van 

uitgangspunten onder de direct omwonenden en uitkomsten van eerdere participatietrajecten. Die uitkomsten 
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waren onder andere dat een hoogteaccent van nieuwe bebouwing tegenover het stadspark wordt gesitueerd, er 

nadrukkelijk aandacht besteed wordt aan het creëren van een fraaie ‘achterkant’ en  een parkeeroplossing 
waarvan de bewoners in de Boerhaavestraat weinig hinder ondervinden (geen bebouwde parkeergarage 

tegenover de woningen aan de Boerhaavestraat). Verder is de klokkentoren in de drie varianten behouden, 

omdat gebleken is dat veel mensen daaraan gehecht zijn. 

 

De drie varianten zijn voorgelegd aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK): 

“De CRK geeft aan dat ze waardering heeft voor het feit dat uiteindelijk deze drie keuzes aan de bevolking 

worden voorgelegd. Alle drie de keuzes kunnen wat haar betreft tot een goede invulling leiden van stadhuis en 

ns-station. In elk van de modellen is er sprake van een stedenbouwkundige situatie die recht doet aan de 

bestaande setting.” 
 

Vervolgens zijn in een zes weken durende participatiecampagne de drie varianten middels impressies en 

animaties aan de inwoners van Den Helder getoond. Iedere (geregistreerde) inwoner van 18 jaar en ouder heeft 

een persoonlijk stembiljet ontvangen om daarmee (op internet of op papier) een stem uit te brengen op de 

variant van zijn of haar voorkeur. Daarnaast is in sociale media de dialoog aangegaan met geïnteresseerden en 

zijn vijf inloopavonden verspreid over de stad gehouden. Gedurende de campagne zijn 7.054 stemmen 

uitgebracht met de volgende uitkomst: 

1. Variant 1: 6.051 stemmen 

2. Variant 2: 631 stemmen 

3. Variant 3: 372 stemmen 

 

De gemeenteraad heeft op 18 november 2013 besloten de uitkomst van de burgerparticipatie over te nemen en 

te kiezen voor variant 1 complete nieuwbouw en de realisatie van deze variant te starten’ en een 

investeringskrediet van € 23.400.000,- beschikbaar te stellen voor de bouw van het stadhuis (dat wil zeggen de 

stichtingskosten, waaronder vallen aankoop grond, bouwkosten (incl. installaties en losse/vaste inrichting), 

aanleg parkeervoorzieningen, reservering kunst, rekenvergoedingen voor de aanbesteding en overige 

projectkosten).    

 

Referendum  

Op grond van de Referendumverordening gemeente Den Helder 2012 komt dit raadsvoorstel in aanmerking 

voor het houden van een referendum. Omdat het bestemmingsplan echter op basis van de wettelijke 

bestemmingsplanprocedure al meerdere keren is voorgelegd aan onze burgers, wordt het houden van een 

referendum in dit geval niet geadviseerd. 

 

Financiële consequenties 

Een groot deel van de gronden en opstallen in het plangebied zijn en blijven eigendom van de gemeente Den 

Helder. De voor realisering van het stadhuis benodigde grond van NS-Stations wordt in erfpacht uitgegeven aan 

de gemeente Den Helder. Het kostenverhaal is derhalve verzekerd en er wordt voor het bestemmingsplan 

Stationslocatie 2014 daarom geen exploitatieplan zoals bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening 

vastgesteld.  

 

Communicatie 
Zodra het bestemmingsplan door de raad is vastgesteld wordt dit bekendgemaakt. De bekendmaking vindt 
plaats in het Helders Weekblad, de Staatscourant en op de gemeentelijke website. 
De indieners van zienswijzen worden geïnformeerd over de afhandeling van de zienswijzen en ingelicht over de 

vervolgprocedure. 

 

Realisatie 

Na vaststelling van het bestemmingsplan kan de aanbesteding worden opgestart. In de Europese aanbesteding 

zullen architect / aannemer combinaties gevraagd worden om een aanbieding te doen waarin een ontwerp, 

aanneemsom en aanbieding voor jaarlijks onderhoud worden gecombineerd.  

 

 

Den Helder, 21 januari 2014 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

ir Ph. Salm  
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