
¥ 
Raadsvoorstel 

 

  Raadsvoorstel ¥ Pagina 1 van 9 

 
Registratienummer: 
 

RVO12.0205 Portefeuillehouder: P.N. Bruin 

Van afdeling:  Ter inzage gelegde stukken / bijlagen:  Oplegnotitie bij raadsvoorstel (Corsanr.: 
ID12.02253)  Ambitiedocument d.d.2 november 2012 
(Corsanr.: ID12.02249)  Programma van eisen station Den Helder d.d. 
11 mei 2012 (Corsanr.: ID12.02250)  Toelichting DBFMO d.d. 21 mei 2012 (Corsanr.: 
ID12.02251)  De aanbestedingsprocedure d.d. 21 mei 2012 
(Corsanr.: ID12.02252) 

 
Onder geheimhouding (ter inzage gelegd)  Rapportage business case PPS Stadhuis Den 

Helder d.d. 21 mei 2012  Financieel dekkingsplan exploitatie stadhuis d.d. 
21 mei 2012 

Behandelend ambtenaar: 
Telefoonnummer: 
E-mail adres: 

H. Savelkoul 
(0223) 67 8225 
h.savelkoul@denhelder.nl 

Onderwerp:  Aanbesteding nieuwbouw stadhuis 

 
Gevraagd besluit: 
 
1. In aanvulling op het in zijn vergadering van 6 december 2011(kenmerk RB11.0167) vastgestelde 

ambitiedocument nieuwbouw stadhuis de volgende kaders vast te stellen: 
a. bij de ontwikkeling van de nieuwbouw stadhuis ca. 200 m2 bvo commerciële voorzieningen en ca. 55 

m2 bvo technische ruimtes ten behoeve van NS stations en Prorail te realiseren;  
b. een gebouwde parkeervoorziening met 150 parkeerplaatsen en een bewaakte fietsenstalling van 660 

stallingsplaatsen op de bouwlocatie te realiseren; 
c. 70 parkeerplaatsen op maaiveld te realiseren op het zogenaamde KPN-terrein; 

 
2. tot het instellen van een egalisatiereserve stadhuis; 
 
3. het saldo van de reserve stadhuis toe te voegen aan de onder 2. genoemde egalisatiereserve stadhuis; 
 
4. de verkoopopbrengst van het stadhuis toe te voegen aan de onder 2. genoemde 
 egalisatiereserve stadhuis; 
 
5. incidentele voordelen in de exploitatie van het huidige stadhuis toe te voegen aan de onder 2. 

genoemde egalisatiereserve stadhuis; 
 
6. tot het beschikbaar stellen van een aanvullend voorbereidingskrediet van € 500.000,- en voor een gelijk 

bedrag te beschikken over de egalisatiereserve stadhuis; 
 
7. Op grond van artikel 169, lid 4, Gemeentewet, in samenhang met artikel 160, lid 1 aanhef en onder e., 

Gemeentewet  het college van burgemeester en wethouders te berichten geen wensen of bedenkingen 
te hebben tegen het voorgenomen besluit van het college:  
a. tot verkoop van ca. 200 m2 bvo commerciële en ca. 28 m2 bvo technische ruimten aan NS station 

en levering van ca. 27m2 bvo technische ruimten aan Pro Rail;  
b. om via tussenkomst van Zeestad de voor de realisatie van het stadhuis benodigde gronden van de 

NS Stations te verkrijgen op basis van een erfpachtovereenkomst;  
c. om voor de nieuwbouw en exploitatie van een nieuw stadhuis op basis van de DBFMO de 

aanbestedingsprocedure te starten nadat met NS Stations en ProRail overeenkomsten zijn 
gesloten;  

 
8. vast te stellen de bij dit besluit behorende wijziging van de programmabegroting 2012 (kenmerk: 

ID12.02298); 
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9.  de door het college van burgemeester en wethouders aan de leden van alle commissies ex artikel 82 

Gemeentewet en de raad op grond van artikel 86, lid 2, respectievelijk 25, lid 2, Gemeentewet in 
samenhang met artikel 10, lid 2 aanhef en onder b, Wet openbaarheid van bestuur (financiële en 
economische belangen van de gemeente) opgelegde geheimhouding op de daartoe gewaarmerkte 
financiële stukken behorende bij raadsvoorstel RVO12.0205: 
- de Rapportage business case PPS Stadhuis Den Helder d.d. 21 mei 2012, en 
- het Financieel dekkingsplan exploitatie stadhuis (21 mei 2012) 
overeenkomstig artikel 25 van de Gemeentewet te bekrachtigen. 

 
Publiekssamenvatting 
In dit raadsvoorstel geeft het college aan op welke wijze aan de randvoorwaarden, die de gemeenteraad aan 
aanbesteding van de nieuwbouw stadhuis heeft verbonden, wordt voldaan. Er is sprake van een sluitende 
privatebusiness case, een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle aanbesteding. Ook is het mogelijk om 
de exploitatie van het nieuwe stadhuis binnen het door de gemeenteraad vastgestelde financiële kader 
budgettair neutraal te realiseren. 
 
Op 13 december 2010 heeft de gemeenteraad aan het college opdracht gegeven de verdere voorbereiding van 
de aanbesteding zoals verwoord in het projectplan NieuwbouwStadhuis, uitgaande van aanbesteding op basis 
van DBFMO,te treffen. Als voorwaarde is vastgesteld datbudgetneutraliteit van toepassing is bij € 2,1 miljoen of 
minder. Op 6 december 2011 heeft de gemeenteraad het ambitiedocument nieuwbouw stadhuis, waarin de 
belangrijkste uitgangspunten voor die aanbesteding zijn verwoord, vastgesteld. 
 
Wanneer de gemeenteraad instemt met dit voorstel zal naar verwachting oktober 2012 gestart kunnen worden 
met de aanbestedingsprocedure. Het nieuwe stadhuis zal volgens planning 1 januari 2016 in gebruik kunnen 
worden genomen. 
 
Inleiding en aanleiding 
Op 13 december 2010 (RB10.0187) heeft de gemeenteraad aan het college van burgemeester en wethouders de 
opdracht gegeven om binnen een aantal randvoorwaarden zoals verwoord in het projectplan Nieuwbouw Stadhuis, op 
basis van DBFMO de aanbesteding van het nieuwe stadhuis verder voor te bereiden.  
In het aan voornoemde besluit ten grondslag liggende raadsvoorstel (RV01 0.0191) hebben wij aangegeven de 
aanbestedingsdocumenten vergezeld van een business case met de kosten van nieuwbouw aan u voor te leggen, 
zodat op basis van dit totaalplaatje een definitief go / no-go over de start van de aanbesteding kan worden genomen. 
 
Het college heeft in de afgelopen periode uitvoering gegeven aan de opdracht van de gemeenteraad. Wij hebben de 
gemeenteraad via drie kwartaalrapportages, te weten Rl11.0092 (2011), Rl11.0142 (2011) en (RI12.0035)  uitvoerig 
geïnformeerd over de voortgang van het project. Via de beantwoording van raadsvragen, o.a. RV11.0075 (2011) en 
het verstrekken van ambtelijke toelichtingen hebben de raadsleden ook uitvoerig geïnformeerd over de 
aanbestedingsmethode en de financiële aspecten. 
Aan de hand van het ambitiedocument nieuwbouw stadhuis (RV011.0217) hebben wij de gemeenteraad in een 
vroegtijdig stadium van het proces in de gelegenheid gesteld om inhoudelijk te sturen op het programma van eisen 
van het stadhuis en de inrichting van het aanbestedingsproces.  
 
Dit door de gemeenteraad vastgestelde ambitiedocument is voor ons de basis geweest om verder de te werken aan 
de uitvoering van de opdracht van de gemeenteraad. In het ambitiedocument werd nog een voorkeur uitgesproken 
voor ontwikkeling van de nieuwbouw stadhuis op basis van het zogenaamde model C (bouw stadhuis vóór 
treinstation, met functionele en/of programmatische synergie). Nadat bleek dat NS Stations de voorkeur geeft 
aan sloop van het huidige station, zijn NS Stations, ProRail, Zeestad en de gemeente er in geslaagd binnen 
enkele maanden tijd overeenstemming te bereiken over een aangepast plan. Een aangepast plan dat het 
mogelijk maakt onze ambities voor een nieuw stadhuis volledig te realiseren. 
 
Op basis van de uitgangspunten van het door de gemeenteraad vastgestelde ambitiedocument en de resultaten van 
het overleg tussen NS Stations, ProRail, Zeestad en de gemeente hebben wij nu ook de financiële onderbouwing 
afgerond. Wij beschikken over een sluitende private business case, die de haalbaarheid van het project in de markt 
onderbouwt. En uit het opgestelde financieel dekkingsplan blijkt dat we er in zijn geslaagd om het nieuwe stadhuis 
gedurende de gehele exploitatieperiode ieder jaar te exploiteren binnen het door de gemeenteraad vastgestelde 
financieel kader. Daardoor is budgettaire neutraliteit  verzekerd. 
 
Daarmee wordt voldaan aan alle voorwaarden voor een besluit over de start van de aanbesteding van de nieuwbouw 
stadhuis voldaan. 
 
Beoogd maatschappelijk resultaat 
De nieuwbouw stadhuis zal:  
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a. op de stationslocatie als katalysator voor de economische, sociale en culturele ontwikkeling van het 
stadshart en Den Helder als geheel fungeren; 

b. tegen zo efficiënt mogelijke inzet van publieke financiële middelen en minimale risico's voor de gemeente 
worden gerealiseerd; 

c. een ontwikkelrichting geven voor de verdere ontwikkeling en uitvoering door Zeestad van het 
stationsgebied; 

d. resulteren in een goed gestructureerd en aantrekkelijk stationsgebied met o.a. een nieuw stadhuis en 
aanvullende functionaliteiten, zoals een hotel, openbare ruimte en een OV-knooppunt. 

 
Kader  Het raadsbesluit d.d. 11 juni 2007 waarin de opdracht is gegeven een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren.  Het op 30 september 2008 door de raad vastgestelde Uitwerkingsplan Stadshart.  Het genomen raadsbesluit in de vergadering op 16 november 2009. Hierin is ingestemd met: 

o de Stationslocatie als voorkeurslocatie voor een nieuw stadhuis; 
o de voorbereiding van de nieuwbouw en het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet groot € 

1,5 miljoen voor de kosten van de planvoorbereidingen.  Op 29 juni 2009 heeft de raad besloten (t.a.v. de kadernota 2010-2013) vanaf 2013 structureel € 1,1 miljoen 
extra beschikbaar te stellen. Daarnaast is € 3,85 miljoen in de reserve stadhuis beschikbaar.  Via het besluit op 13 december 2010 heeft de gemeenteraad aan de gemeenteraad ingestemd met de 
verdere voorbereiding van de aanbesteding stadhuis en daarbij ondermeer bepaald dat: 
o de verdere voorbereiding van de aanbesteding zoals verwoord in het projectplan Nieuwbouw Stadhuis, 

uitgaande van de aanbesteding en financiering volgens een DBFMO-overeenkomst, met dien verstande 
dat budgetneutraliteit van toepassing is bij € 2,1 miljoen of minder en waarbij in de business case alle 
elementen uit het raadsvoorstel goed worden onderbouwd; 

o 200 ondergrondse parkeerplaatsen onder het nieuw te bouwen stadhuis; 
o sloop van het postkantoor; 
o sloop van het postkantoor vindt plaats, nadat de raad de definitieve business case heeft geaccordeerd 

op basis van een budgetneutrale exploitatie er definitief met de bouw van het stadhuis gestart gaat 
worden; 

o het college op te dragen minstens drie gevelontwerpen te leveren waaruit de inwoners mogen kiezen;  Op 6 december 2011 heeft de gemeenteraad ingestemd met het ambitiedocument nieuwbouw Stadhuis, 
waarin de belangrijkste programmatische uitgangspunten en uitgangspunten voor de aanbesteding zijn 
beschreven. Met betrekking tot parkeren heeft de gemeenteraad bepaald dat de 200 parkeerplaatsen in de 
nieuw te bouwen huisvesting worden gerealiseerd 

 
Realisatie 
Op basis van de planning zal het nieuwe stadhuis per 1 januari 2016 in gebruik genomen kunnen worden. Die 
aanname is gebaseerd op de navolgende planning:  Start aanbestedingsprocedure  oktober 2013  Contract Close   december 2013  Start bouw    medio 2014  Oplevering              1 januari 2016 
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De uitwerking van de kaders 
De gemeenteraad heeft op 16 november 2009 (RB09.0083), 13 december 2010 ((RB10.0187)  en 6 december 
2011 (RB11.0167) de kaders waarbinnen wij moeten werken vastgesteld. 
 
Via het besluit d.d. 16 november 2009 is de locatie voor het nieuwe stadhuis bepaald en heeft de gemeenteraad 
een voorbereidingskrediet van € 1,5 mln. beschikbaar gesteld. 
 
Via het besluit op 13 december 2011 heeft de gemeenteraad ingestemd met de verdere voorbereiding van de 
aanbesteding stadhuis en daarbij ondermeer bepaald dat:  uitgegaan wordt van financiering op basis van DBFMO;  sprake is van budgetneutraliteit bij € 2,1 mln. of minder en waarbij in de business case alle elementen uit 

het raadsvoorstel worden onderbouwd;  de sloop van het postkantoor plaatsvindt, nadat de raad de definitieve business case heeft geaccordeerd op 
basis van een budgetneutrale exploitatie er definitief met de bouw van het stadhuis gestart gaat worden;  200 ondergrondse parkeerplaatsen onder het nieuw te bouwen stadhuis worden gerealiseerd;  het college minstens drie gevelontwerpen levert waaruit de inwoners mogen kiezen. 

 
Aanvullend heeft de gemeenteraad bepaald dat inzichtelijk wordt gemaakt:   hoe de rooilijn tussen Parallelweg en Middenweg er uit gaat zien, evenals de gewijzigde infrastructuur en 

wat dit betekent voor de bewoners van het Julianaplein (schaduwwerking) en voor het City House;  welke kosten gemoeid zijn met het verwerven van het stationsvoorplein;  wat de infrastructurele wijzigingen behelzen voor hotel Wienerhof en wat de financiële consequenties 
hiervan zijn (en voor wie);  wat het plan is voor de restauratie van School 7 als de bibliotheek hierin komt (hoe gaat het eruit zien en 
wat kost het). 

 
Aan een aantal voorwaarden van dit raadsbesluit heeft het college inmiddels voldaan. In het door de 
gemeenteraad op 6 december 2011 vastgestelde ambitiedocument ((RB11.0167) zijn het programma van eisen 
voor de nieuwbouw stadhuis en de uitgangspunten voor het aanbestedingsproces op basis van DBFMO 
beschreven. 
Via dat ambitiedocument heeft de gemeenteraad ook kennis kunnen nemen van het resultaat van de enquête 
onder alle inwoners van Den Helder over drie sfeerbeelden van het nieuwe stadhuis. Het sfeerbeeld dat is 
geïnspireerd op het oude station kreeg de meeste stemmen. Dit gekozen sfeerbeeld is vertaald in de 
beeldkwaliteitsparagraaf van het stedenbouwkundig plan Stationslocatie, dat ook ter besluitvorming aan u wordt 
voorgelegd (RVO12.0201) 
Voor het oude postkantoor is inmiddels sprake van een onherroepelijke omgevingsvergunning voor de sloop 
van het gebouw. Aan deze vergunning is de voorwaarde verbonden dat niet eerder mag worden overgaan tot 
uitvoering van de sloopwerkzaamheden op het perceel dan nadat de gemeenteraad hiertoe een definitief besluit 
heeft genomen met inachtneming van het raadsbesluit van 13 december 2010. Dit moment zal tevens niet 
eerder mogen zijn dan nadat de aanbesteding ten behoeve van het project voor die locatie is gegund. Daarmee 
is volledig uitvoering gegeven aan deze randvoorwaarde van de gemeenteraad. 
 
In het tevens aangeboden raadsvoorstel stedenbouwkundig plan Stationslocatie (RVO12.0201) wordt 
inzichtelijk gemaakt hoe de rooilijn tussen Parallelweg en Middenweg verloopt, evenals de gewijzigde 
infrastructuur en de gevolgen en welke kosten zijn gemoeid met het verwerven van het stationsvoorplein. Bij 
raadsinformatiebrief Nr. Rl11.0092 (1e kwartaalrapportage nieuwbouw Stadhuis) hebben wij al gemeld dat de 
gemeenteraad afzonderlijk zal worden geïnformeerd over het plan voor de restauratie School 7. Besluitvorming 
heeft hierover in de raad van 14 mei 2012 plaatsgevonden bij de behandeling van RVO12.0168 (Toevoegen 
Projecten aan Fase1 Uitwerkingsplan Stadshart). 
 
De gemeenteraad heeft dit ambitiedocument op 6 december 2011 vastgesteld en daarbij bepaald dat in 
afwijking van het besluit van 13 december 2010 de 200 parkeerplaatsen in de nieuw te bouwen huisvesting 
worden gerealiseerd. De eis van het realiseren van ondergrondse parkeerplaatsen is daarmee komen te 
vervallen. 
 
In dit raadsvoorstel vullen wij de resterende randvoorwaarden in waaraan moet worden voldaan om de 
gemeenteraad in staat te stellen een go/no-go besluit te kunnen nemen. Die bespreken we in de navolgende 
volgorde: 
1. De consequenties van de gewijzigde planvorming.  
2. Het parkeren. 
3. Het aantonen van de budgetneutraliteit bij € 2,1 mln.  
 
Consequenties gewijzigde planvorming 
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In het ambitiedocument is op basis van vier modellen voor de uitwerking van de stedenbouwkundige 
randvoorwaarden de voorkeur uitgesproken voor model model C (bouw stadhuis vóór treinstation, met 
functionele en/of programmatische synergie). Zoals in de 3e voortgangsrapportage nieuwbouw stadhuis (RI 
12.0035 2012) is gemeld, heeft NS Stations haar voorkeur uitgesproken voor model D (sloop bestaande 
stationsgebouw). In aansluiting daarop hebben NS Stations, ProRail, Zeestad en de gemeente model D verder 
uitgewerkt. In het raadsvoorstel over het stedenbouwkundig plan Stationsgebied wordt toegelicht welke effecten 
dat voor de ontwikkeling van het gebied heeft. In dit raadsvoorstel beperken wij ons tot de effecten met 
betrekking tot de nieuwbouw stadhuis. 
 
Effecten keuze model D 
T.o.v. de in het ambitiedocument beschreven uitgangspunten heeft de keuze van sloop van het huidige 
stationsgebouw voor de nieuwbouw stadhuis de volgende effecten: 
 
a. Integreren van gebouwde voorzieningen t.b.v. NS Stations en ProRail 

De bestaande voorzieningen in het huidige stationsgebouw van NS Stations en ProRail zullen worden 
geïntegreerd in de nieuwbouw stadhuis. In de nieuwe situatie wordt rekening gehouden met de realisering 
van ca. 255 m2 bvo gebouwde voorzieningen. De voorzieningen t.b.v. NS Stations (ca. 228 m2 bvo, 
waarvan ca. 200 m2 commerciële voorzieningen en ca. 28 m2 technische ruimten) worden geïntegreerd in 
het stadhuis. De locatie(s) van de voorzieningen t.b.v. ProRail (ca. 27 m2 technische ruimten) moeten nog 
nader worden bepaald. De realisering van deze ruimten zal in opdracht van de gemeente plaatsvinden. Na 
realisatie zullen deze in eigendom aan NS Stations en ProRail worden overgedragen. NS Stations en 
ProRail zijn daarna zelf verantwoordelijk voor de exploitatie en beheer en onderhoud van deze ruimten. 

 
b. Realiseren van inpandige fietsenstalling voor reizigers in de gebouwde parkeervoorziening. 

Uit verricht constructief onderzoek is gebleken dat handhaving van de huidige fietsenkelder niet mogelijk is. 
Vanwege de gevolgen voor de ruimtelijke kwaliteit (stallen op maaiveld) en kosten (nieuwe fietskelder) is 
gekozen voor het in de gebouwde parkeervoorziening opnemen van 660 stallingsplaatsen voor fietsen. 
Daarvan zijn 120 plaatsen t.b.v. medewerkers stadhuis, welk aantal ook al in het oorspronkelijke programma 
van eisen stadhuis was opgenomen, en 540 plaatsen voor treinreizigers. Dit leidt tot een extra ruimteclaim 
op de voor parkeren beschikbare ruimte in de bouwenveloppe.  

 
De minister van ELI heeft in haar nieuw actieplan fietsparkeren bij stations uitgesproken dat de 
verantwoordelijkheid voor fietsparkeren bij stations bij de decentrale overheden ligt, met name bij de 
gemeenten. In haar ogen is het fietsparkeren bij stations onderdeel van het regionaal mobiliteitsbeleid en het 
regionale ruimtelijke ordeningsbeleid. Het is een decentrale verantwoordelijkheid om de wensen op het 
gebied van regionale mobiliteit (inzet op openbaar vervoer en fiets) en de wensen ten aanzien van de 
ruimtelijke kwaliteit van de stationsomgeving te bepalen en daar uitvoering aan te geven. Volgens de 
minister ligt het daarmee in de rede dat de verantwoordelijkheid voor aanleg, beheer en handhaving van 
stallingen en de afstemming met de relevante partijen op termijn volledig wordt overgedragen aan decentrale 
overheden.  
 
De onmogelijkheid om de bestaande voorziening te handhaven, gecombineerd met het door het rijk 
ingezette beleid, heeft er toe geleid dat NS Stations de gemeente heeft verzocht om de verantwoordelijkheid 
voor de fietsenstalling over te nemen van NS Stations. Het college is van mening dat met de voorgestelde 
oplossing een bijdrage wordt geleverd aan de ambitie om ruimtelijke kwaliteit in het plangebied te realiseren. 
Het is niet gebruikelijk dat in dat kader sprake is van overdracht van financiële middelen van NS Stations 
naar gemeenten.  
 

Nu is gebleken dat een integratie van de nieuwbouw stadhuis en de stationsfuncties mogelijk is zonder dat dit 
ten koste gaat van de functionaliteit van het nieuwe stadhuis, beschouwen wij deze ontwikkeling als een extra 
kans om de kwaliteit van het stationsgebied te versterken. 
 
Het parkeren 
De gemeenteraad heeft op 6 december jl. besloten dat 200 parkeerplaatsen in de nieuw te bouwen huisvesting 
worden gerealiseerd. Omdat realisering van 200 parkeerplaatsen op de locatie alleen realiseerbaar is in vier 
bouwlagen hebben wij een drietal alternatieven onderzocht:  een gebouwde parkeervoorziening in drie bouwlagen;   een gebouwde parkeervoorziening in drie bouwlagen, aangevuld met parkeren op het KPN terrein;  parkeren op maaiveld op de stadhuislocatie. 
 
Zowel de door de gemeenteraad gewenste oplossing als deze alternatieven hebben wij getoetst aan de 
volgende randvoorwaarden: 
 
a. De nota bouwen & parkeren 2011-2016 



 

  Raadsvoorstel ¥ Pagina 6 van 9 

De door de gemeenteraad vastgestelde nota bouwen & parkeren 2011- 2016 definieert de normen waarmee 
de parkeervraag bij bouwaanvragen voor nieuwe ontwikkelingen of bij functiewijziging waarvoor een 
omgevingsvergunning is vereist wordt berekend. Op basis van het programma van eisen voor het stadhuis is 
die parkeervraag bepaald op 99 plaatsen. 

 
b. Het voorontwerp-bestemmingsplan stationsgebied 

In het voor inspraak vrijgegeven voorontwerp bestemmingsplan wordt als uitgangspunt gehanteerd dat 
tegenover de bestaande woningen aan de Boerhaavestraat beperkingen aan de bouw- en 
gebruiksmogelijkheden worden gesteld. De bouwhoogte is hier gelimiteerd tot een goothoogte van maximaal 
9 meter en een bouwhoogte van maximaal 12,5 meter. De bovenste bouwlaag moet onder een hoek van 45 
graden terugliggen, in de vorm van een kap of een ‘setback’.  

 
c. De gemeentelijke bouwverordening 

De gemeentelijke bouwverordening schrijft voor dat als de omvang of de bestemming van een gebouw 
daartoe aanleiding geeft, ten behoeve van het parkeren of stallen van auto's in voldoende mate ruimte moet 
zijn aangebracht in, op of onder het gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw 
behoort. 

 
d. Financiële consequentie.  

Gegeven het door de gemeenteraad vastgestelde financieel kader zal de parkeeroplossing inpasbaar 
moeten zijn binnen de door de gemeenteraad vastgestelde financiële kaders. Om de consequenties daarvan 
aan te geven is vastgesteld welke meerwaarde het te selecteren consortium moet leveren om binnen het 
door de gemeenteraad vastgesteld financieel kader te blijven. 

 
Aspect 

Variant 
Capaciteit Nota bouwen & 

parkeren 

Voorontwerp 

bestemmingspl

an 

Gemeentelijk 

bouwverordeni

ng 

Effect op in-

spraakreacties 

bewoners 

Boerhaave-

straat op Sted. 

Plan 

Noodzakelijke 

meerwaarde 

DBFMO 

Amendement raad 200 pp 

660 fietsen 

 

Voldoet 

Overschrijdt 

bouwhoogte 

 

 

 

Voldoet 

12 m1 bouw-

hoogte aan 

Boerhaave-

straat 

14,7% 

Gebouwde 

parkeervoorziening 3 

bouwlagen 

150 pp 

660 fietsen 

 

Voldoet 

 

Voldoet 

 

 

 

Voldoet 

7,80 m1 bouw-

hoogte aan 

Boerhaave-

straat 

12,6% 

Gebouwde 

parkeervoorziening 3 

bouwlagen + KPN 

220 pp 

660 fietsen 

 

Voldoet 

 

Voldoet 

 

 

 

Voldoet 

7,80 m1 bouw-

hoogte aan 

Boerhaave-

straat 

13,2% 

Parkeren op maaiveld 

+ KPN 

150 pp Voldoet wan-

neer KPN 

terrein wordt 

toegevoegd 

Voldoet wan-

neer KPN 

terrein wordt 

toegevoegd 

Voldoet wan-

neer KPN 

terrein wordt 

toegevoegd 

 

Op maaiveld 

7,8% 

Tabel 1 Vergelijking parkeervarianten  

 
Het amendement van de raad is uitvoerbaar als de gemeenteraad bereid is de toegestane bouwhoogte in het 
bestemmingsplan te verhogen van 9,00 m1 goothoogte aan de Boerhaavestraat naar 12,00 m1 goothoogte. 
Verder leidt deze oplossing tot de hoogste jaarlijkse lasten voor de gemeente en vraagt daardoor om de 
realisatie van de grootste meerwaarde door de markt om binnen het financieel kader te kunnen blijven. 
Bij een gebouwde parkeervoorziening in drie bouwlagen kan, wanneer gekozen wordt voor een lichte 
dakconstructie en toepassing van een borstwering bij de 3e bouwlaag, de bouwhoogte aan de Boerhaavestraat 
beperkt worden tot 7,80 m1. De variant, waarbij de parkeercapaciteit via het KPN terrein wordt vergroot levert 
zelfs meer parkeercapaciteit op dan door de gemeenteraad is gevraagd.  
De parkeeroplossing op maaiveld kan alleen voldoen aan de voorwaarden wanneer ook het KPN terrein wordt 
ingezet voor parkeren omdat alleen dan voldaan kan worden aan het volgens de norm benodigde aantal 
parkeerplaatsen.  
 
Het college geeft de voorkeur aan de variant met een parkeervoorziening van drie bouwlagen met daaraan 
toegevoegd het KPN terrein, dat levert 220 parkeerplaatsen. 
 
Aantonen budgettaire neutraliteit 
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Om de haalbaarheid van de aanbesteding aan te kunnen tonen is een private business case opgesteld. Op 
basis van de door ons college vastgestelde scope van de aanbesteding wordt in de private business case op 
basis van alle kosten en risico’s een indicatieve beschikbaarheidsvergoeding (BBV) berekend. De indicatieve 
BBV is het bedrag dat het consortium jaarlijks aan de gemeente naar verwachting in rekening zal brengen voor 
de uitvoering van het project, op een zodanige manier dat de uitvoering kostendekkend is. 
Het financieel dekkingsplan nieuwbouw stadhuis geeft gedurende de totale exploitatieduur van het stadhuis 
antwoord op de vraag of de exploitatie van het stadhuis binnen de door de gemeenteraad vastgestelde kaders 
kan worden geëxploiteerd. Dit plan toont dus aan of sprake is van budgettaire neutraliteit. De verbindende 
schakel tussen de private business case en het financieel dekkingsplan is de indicatieve 
beschikbaarheidsvergoeding. In de private business case vormt deze de baat en in het financieel dekkingsplan 
de last. 
 
De scope  
In het door de gemeenteraad vastgestelde ambitiedocument zijn de uitgangspunten voor de aanbesteding 
geformuleerd. Op basis van die uitgangspunten hebben wij de scope (de omvang van de in de aanbesteding op 
te nemen functies, functionaliteiten en diensten) vastgesteld. De keuze om functionaliteiten en diensten in de 
aanbesteding op te nemen vloeit voort uit organisatorische overwegingen en de gekozen 
aanbestedingsmethodiek.  
In de zomer van 2011 is een marktconsultatie uitgevoerd. In deze marktconsultatie hebben de geconsulteerde 
partijen aangegeven, dat zij de voorkeur geven aan een zo groot mogelijke scope omdat dan de mogelijkheid 
van het realiseren van meerwaarde toeneemt. De navolgende functionaliteiten en diensten zijn in de scope 
opgenomen: 
 
1. Gebouwgerelateerde diensten en functionaliteiten  schoonmaak  huisvesting  bewaking en beveiliging  catering 

 
2. Werkplekgerelateerde diensten en functionaliteiten  Werkplekautomatisering en telefonie  Multifunctionals (geïntegreerde print,- kopieer- en scan apparatuur)  Audiovisuele middelen  Helpdeskfunctie t.b.v. bovengenoemde functionaliteiten 
 
De private business case 
Voortvloeiende uit de door het college gehanteerde scope van het project bestaan de kosten in de business 
case uit:  ontwerp, voorbereiding en realisatie van de nieuwbouw van het stadhuis, inclusief de ruimten die aan NS 

Stations geleverd zullen worden, en de gebouwde parkeervoorziening;  exploitatie en beheer van het stadhuis inclusief de eigenaarslasten voor het beheer en onderhoud van 
parkeergarage en overige voorzieningen;  kosten van levering van de in de scope opgenomen diensten en functionaliteiten.  

  
Bij de toepassing van DBFMO wordt als uitgangspunt gehanteerd dat dit een meerwaarde van ongeveer 10% 
oplevert t.o.v. de situatie dat sprake is van publieke uitvoering van het project. Wij houden in de private 
business case rekening met een te behalen meerwaarde door het consortium tussen de 12%-13%. Op basis 
daarvan heeft het college geconcludeerd dat aan een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle 
aanbesteding is voldaan. 
  
De exploitatie stadhuis 
In het financieel dekkingsplan nieuwbouw stadhuis wordt gedetailleerd inzicht gegeven in de 
meerjarenprognose van de lasten en baten van de nieuwbouw stadhuis, inclusief de in de scope van de 
aanbesteding opgenomen functionaliteiten en diensten.  
 
Vanaf het moment van ingebruikname van het stadhuis wordt de  lastenzijde voor de gemeente als eigenaar en 
gebruiker van het stadhuis bepaald door:  de jaarlijks aan de gemeente voor de in de scope opgenomen functies, functionaliteiten en diensten in 

rekening te brengen beschikbaarheidsvergoeding;  de rentelasten van de grondprijs voor de bouwrijpe kavel t.b.v. het stadhuis;  de op annuïtaire basis bepaalde kapitaallasten van de piekbetaling en de rekenvergoeding;  de jaarlijkse aanpassing van de beschikbaarheidsvergoeding voor inflatie. 
 
Het voorbereidingskrediet wordt rechtstreeks gedekt uit de in te stellen egalisatiereserve stadhuis en heeft geen 
invloed op de exploitatielasten van het stadhuis. 
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Als dekking voor deze lasten worden ingezet: 
 
a. Het structureel in de begroting beschikbare bedrag van € 2,1 mln. prijspeil 2012 voor dekking van de 

exploitatie stadhuis; 
 

De basis voor de bepaling van het door de gemeenteraad vastgestelde taakstellende budget van € 2,1 mln. 
is gelegen in de kostenopbouw van de exploitatie van het bestaande stadhuis, vermeerderd met 
noodzakelijke investeringen voor aanpassing van het huidige stadhuis. Die benadering definieert welke 
kostensoorten wel en niet ten laste van het taakstellende budget worden gebracht. Aan dit budget worden 
de volgende lasten toegerekend:  de kosten van ontwikkeling en realisatie van het stadhuis, welke bij een traditionele aanpak resulteren in 

kapitaallasten;  de jaarlijkse lasten, bestaande uit onderhoud (dagelijks onderhoud en reserveringen voor planmatig en 
groot onderhoud), gas, water en licht, zakelijke lasten en uitbesteding van schoonmaaktaken.  
 

b. De in de gemeentebegroting beschikbare budgetten voor in de scope opgenomen functionaliteiten en 
diensten. 

 
Het inzetten van deze middelen als dekking is budgettair neutraal voor de gemeentebegroting omdat dit 
gepaard zal gaan met een gelijke verlaging van de bestaande begrotingsposten. Deze begrotingswijziging 
zal pas met ingang van 2016 worden doorgevoerd. Vanaf dat moment zullen deze diensten door de 
geselecteerde marktpartij worden geleverd en via de beschikbaarheidsvergoeding aan de gemeente in 
rekening worden gebracht. 
 

c. Middelen uit de in te stellen egalisatiereserve stadhuis. 
 
De in te stellen egalisatiereserve stadhuis zal worden gevoegd door:   de aanwezige middelen in de reserve stadhuis ad € 3,85 mln.:  de uit verkoop van het huidige stadhuis te verwachten opbrengst minus de per 1-1- 2016 nog 

aanwezige boekwaarde van het stadhuis;  het voordeel in de exploitatie stadhuis in de periode 2012 t/m 2015 t.o.v. het in de gemeentebegroting 
opgenomen budget van € 2,1 mln. per jaar  

 
Op basis van de met de Woningstichting afgeronde onderhandelingen wordt rekening gehouden met een 
verkoopopbrengst van € 2,5 mln. van het huidige stadhuis. 
 
Ten laste van de egalisatiereserve wordt het al door de gemeenteraad vastgestelde voorbereidingskrediet 
van € 1,5 mln. gebracht. Op basis van de meest recente stand van zaken is van het bestaande krediet nog 
ca. € 0,3 mln. vrij beschikbaar. Ten behoeve van het kunnen begeleiden van de aanbestedingsfase is een 
verhoging van het bestaande krediet met € 0,5 mln. tot € 2,0 mln. noodzakelijk. Ook deze verhoging zal uit 
de egalisatiereserve worden gedekt. 
 
Het per 1-1-2016 aanwezige saldo in de egalisatiereserve wordt ingezet om de exploitatielasten gedurende 
de DBFMO periode in overeenstemming te brengen met de beschikbare middelen. 

 
Uit het financieel dekkingsplan nieuwbouw stadhuis kan worden afgeleid dat gedurende de gehele looptijd van 
de exploitatie jaarlijks de exploitatie van het stadhuis plaats kan vinden binnen de door de gemeenteraad 
vastgestelde financiële kaders. En daarmee wordt voldaan aan de voorwaarde van budgettaire neutraliteit. 
 
Overige financiële consequenties 
In het onder geheimhouding ter inzage gelegd financieel dekkingsplan exploitatie stadhuis zijn ook de overige 
lasten, die uit de aanbesteding van het nieuwbouw stadhuis op basis van het huidige programma voor de 
gemeente voortvloeien, inzichtelijk gemaakt. Het biedt ook inzicht in de lasten die na afloop van de DBFMO-
contractperiode voor de gemeente ontstaan. 
 
Gedurende de DBFMO-contractperiode dient rekening te worden gehouden met een jaarlijkse aanpassing van 
de beschikbaarheidsvergoeding voor inflatie. In het financieel meerjarenperspectief van de gemeente zal met 
ingang van 2016 een reservering voor die inflatiecorrectie van de BBV worden opgenomen.  
 
Het fietsparkeren voor treinreizigers heeft nooit tot de initiële scope van het project stadhuis behoord en maakt 
ook geen deel uit van de door de gemeenteraad gestelde randvoorwaarden voor de nieuwbouw stadhuis. 
Daarom gaat het college er vanuit dat ter dekking van de lasten van de nu wel in het programma van eisen voor 
het nieuwe stadhuis opgenomen fietsenstalling, voor zover toerekenbaar aan treinreizigers, vanaf 2016 
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additionele middelen beschikbaar worden gesteld. De daarvoor benodigde middelen zijn nodig om de 
navolgende kosten te dekken:  het in de BBV opgenomen, maar aan de fietsenstalling voor de treinreizigers toerekenbare aandeel;   de lasten van de jaarlijkse exploitatie van de fietsenstalling voor de treinreizigers. 
 
Verder wordt ook geen rekening gehouden met de baten en lasten van de exploitatie van de parkeervoorziening 
t.b.v. bezoekers aan het stadshart.  
 
Aan de gemeenteraad zal binnen afzienbare tijd een integraal financieel model voor de totale gemeentelijke 
parkeerexploitatie worden aangeboden. Daarin zullen de exploitatie van zowel de gebouwde 
parkeervoorziening als de fietsenstalling worden verwerkt. 
 
 
Den Helder, 22 mei 2012 
 
Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 
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