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1 Toelichting 

1.1 Drie deelgebieden 
Zeestad voert de stedelijke vernieuwing in drie deelgebieden in Den Helder uit: Nieuw Den Helder, het 
Stadshart en de Stelling. De stedelijke vernieuwing in Nieuw Den Helder werd oorspronkelijk vanuit de 
gemeente geïnitieerd. Met de oprichting van Zeestad In 2007 is de trekkersrol voor de ontwikkelingen in Nieuw 
Den Helder Centrum van de gemeente naar Zeestad verschoven. Naast een impuls in woningen, 
woonomgeving en winkelgebied, is er aandacht voor sociale activiteiten en sociale samenhang. Ook 
Woningstichting Den Helder, het Rijk en de Provincie Noord-Holland doen grote investeringen in deze wijk. 

Voor het Stadshart is het Uitwerkingsplan (UP) uit 2008 de leidraad. In het UP worden sociale en fysieke 
projecten benoemd en in twee uitvoeringsfasen onderverdeeld. Zeestad heeft opdracht gekregen voor de 
uitvoering van de projecten uit de eerste fase. Deze projecten vormen een samenhangend geheel waarbij het 
ene project niet los van het andere project gezien kan worden. De locatie van schouwburg de Kampanje speelt 
een cruciale rol in de ontwikkelingen In het stadshart. Door verplaatsing van de schouwburg naar het 
cultuurhistorische Willemsoord, ontstaat er ruimte in het stadshart voor het realiseren van een compacter 
winkelgebied. De huidige schouwburg is toe aan een ingrijpende renovatie om in de toekomst grote producties 
blijvend te kunnen ontvangen. Door de schouwburg te verplaatsten naar Willemsoord, krijgt de schouwburg 
zelf meer allure én wordt er waardevol programma aan Willemsoord toegevoegd. Een aanjager voor verdere 
ontwikkeling. 

Kenmerkend voor Den Helder is de bijzondere verdedigingslinie, aangelegd om de zeehaven en Willemsoord 
tegen aanvallen vanaf het land te beschermen. Zeestad heeft opdracht fondsen te werven waarmee de liniedijk 
en de forten worden gerestaureerd. Voor de forten die de stad rijk is, moet een passende bestemming worden 
gevonden. Voor de ontwikkeling van de Stelling is Zeestad aangewezen als trekker. Samen met de gemeente 
Den Helder en Stichting Stelling Den Helder wordt gewerkt aan de herkenbaarheid van de liniedijk en de forten. 

1.2 Stand van zaken uitvoering 
Deze halfjaarrapportage geeft een overzicht van alle projecten die in voorbereiding en uitvoering zijn. In tijd 
gezien is Zeestad op de helft van de eerste fase van de uitvoering van het UP. In de bijlage is daarom een 
overzicht opgenomen van de projecten die Zeestad tot nu toe heeft gerealiseerd. 

Deze halfjaarrapportage laat zien dat veel projecten vertragen. Dit komt enerzijds doordat ook in Den Helder 
de marktomstandigheden zijn veranderd en de woningverkoop terug loopt Ontwikkelingen komen daardoor 
moeizamer van de grond. Ontwikkelende partijen wegen scherp af op welke locatie ze investeringen plegen en 
waar nog even niet. 
Anderzijds lopen projecten vertraging op door tragere besluitvormingsprocedures. Stedelijke vernieuwing raakt 
veel inwoners van Den Helder. Daarom zet Zeestad in op het goed informeren van en communiceren met 
betrokkenen. Vaor bijvoorbeeld het stationsgebied en Willemsoord zijn participatietrajecten opgestart. Ook de 
politiek en het bestuur voelen zich betrokken bij de stedelijke vernieuwing en welke gevolgen dit heeft voor de 
stad en de burger. Ook in de besluitvormingsprocedures is daardoor vertraging te zien. 

Deze vertraging zorgt er wel voor dat de inzet van projectleiders, communicatie en ondersteuning langer nodig 
is. De vertraging kan enerzijds betekenen dat de duur - en daarmee de inzet van personeel - doorloopt. 
Anderzijds kan de capaciteit (inzet per week) naar beneden bijgesteld worden. Op basis van een te actualiseren 
planning per 1 januari 2012 zal de begroting van de plankosten opnieuw in beeld gebracht moeten worden. 

De vertraging in de projecten heeft gevolgen voor het resultaat van de exploitatie voor Zeestad. Met de 
herziening van de exploitatie per 1 januari 2011 is een kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd. Uit de analyse is 
gebleken dat de mogelijke vertraging van projecten de grootste financiële gevolgen heeft voor het resultaat 
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van de exploitatie. De vertraging in de projecten heeft onder meer tot gevolg dat extra plankosten benodigd 
zullen zijn, omdat de inzet van bijvoorbeeld projectleiders langer noodzakelijk is dan nu voorzien. In de AVA van 
26 mei 2011 is in een separate oplegnotitie ingegaan op de uitgevoerde risicoanalyse voor Zeestad. Naar 
aanleiding daarvan hebben de aandeelhouders de directeur van Zeestad verzocht om met voorstellen te 
komen hoe de risico's kunnen worden afgedekt. In de AVA van 26 oktober 2011 zal het door de 
aandeelhouders gevraagde voorstel besproken worden. 

1.3 Rapportagecyclus Zeestad 
De halfjaarrapportage maakt onderdeel uit van de rapportagecyclus van Zeestad. De voortgang van Zeestad 
wordt beschreven In de volgende rapportages: 
• Het werkplan Zeestad - deze wordt jaarlijks In januari geleverd t.b.v. de AVA; 
• De halfjaarrapportage Zeestad (peildatum 1 januari) - deze wordt jaarlijks in april aangeleverd t.b.v. de 

AVA; 
" De jaarrekening, het jaarverslag en het accountantsverslag - deze worden jaarlijks in mei geleverd t.b.v. de 

AVA; 
• De herziening van de grondexploitatie per 1 januari - deze wordt jaarlijks in mei geleverd t.b.v. de AVA; 
• De halfjaarrapportage Zeestad (peildatum 1 juli) wordt in oktober geleverd t.b.v. de AVA. 

M r t a p r M e i j u n ju l a u g s e p n o v d e c 

Planning perl Januari 
Werkplan AVA 
Herziening grex incl. risicoanalyse i AVA 
Jaarrekening f+accountantsverklaring) AVA 
Jaarverslag AVA 
Halfjaarrapportage per 1 januari AVA 
Planning perl juli 
Financiële voortgangsrapportage 
Halfjaarrapportage per 1 juli AVA 
Rapportagecyclus Zeestad 

In deze halfjaarrapportage worden de afwijkingen benoemd m.b.t. inhoud, planning en financiën t.o.v. het 
werkplan en de exploitatie opzet. 

Deze halfjaarrapportage wordt geagendeerd voor de AVA van oktober. 
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2 Stedelijke vernieuwing Nieuw Den Helder 

Gemeente Den Helder, Woningstichting Den Helder en Zeestad trekken samen op In de kleurrijke volkswijk 
Nieuw Den Helder om verbeteringen aan te brengen. In de afgelopen 10 jaar is de grootschalige stedelijke 
vernleuwingsopgave opgepakt op basis van een wijkanalyse, wijkvisie en wijkontwikkelingsplan. Zeestad zette 
zich tot januari 2011 in voor zowel sociale als fysieke verbeteringen. Vanaf begin dit jaar ligt de focus van 
Zeestad alleen nog op fysieke verbeteringen. Voor 2012 heeft Zeestad geen middelen meer tot haar 
beschikking om actief in Nieuw Den Helder aan de vernieuwing deel te nemen. Alleen als de aandeelhouders 
voor de vernieuwing van de Falgabuurt middelen ter beschikking stellen, kan Zeestad In Nieuw Den Helder 
actief blijven. 

Een belangrijk hoogtepunt in het afgelopen halfjaar in Nieuw Den Helder was het bezoek dat Hare Majesteit 
de Koningin aan het Duinpark bracht op 18 mei. 
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Koningin Beatrix bezoekt Nieuw Den Helder 

2.1 Fysieke projecten 
Zeestad is de afgelopen jaren actief geweest in Nieuw Den Helder. Vele initiatieven zijn reeds uitgevoerd. 
Woningstichting Den Helder is bij de ontwikkeling van de fysieke projecten de belangrijkste partner. Naast het 
slopen en opknappen van verouderde woningen (veelal portiekfiats), ontwikkelen zij ook het Centrumplan met 
wljkvoorzieningen. Bovendien denken zij mee met de ontwikkeling van nieuwe buitenruimte rondom hun 
woningaanbod. 

2.1.1 Reconstructie Marsdiepstraat 
In het voorjaar van 2010 is gestart met de reconstructie van de Marsdiepstraat waarmee de straat wordt 
omgevormd tot een bruisende levensader. Het ontwerp voor de hoofdstraat van Nieuw Den Helder Is in 
overleg met omwonenden en belanghebbenden opgesteld. De werkzaamheden in de openbare ruimte volgen 
op het gereedkomen van diverse vastgoedprojecten, zoals het Fa Iga-win kei centrum, het Centrumplan en de 
Zeester. 

Er hebben zich geen vertragingen voorgedaan dit jaar. Na de zomer zijn de meeste werkzaamheden gereed. De 
Marsdiepstraat heeft dan een ingrijpende reconstructie ondergaan ten opzicht van de oorspronkelijke situatie. 
Na de zomer wordt in overleg met gemeente, bewoners en ondernemers bekeken of er nog onvolkomenheden 
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in het ontwerp zitten, die in de praktijk aanpassing behoeven. De afronding van de werkzaamheden volgen op 
het plantseizoen in het najaar. De officiële, feestelijke opening van de Marsdiepstraat vindt plaats op 28 en 29 
oktober aanstaande. 

2.1.2 Zuiderzeebuurt 
In de Zuiderzeebuurt is in vergaande participatie met de bewoners een grootschalig inrichtingsplan opgesteld 
waarbij zowel de hofjes aan de Zuiderzeestraat als de Flevostraat opnieuw worden ingericht. De 
werkvoorbereiding heeft meer tijd nodig gehad, omdat bleek dat delen van het riool aan vervanging toe waren 
(uitvoering door gemeente, Stadsbeheer) voordat met de herinrichting kon worden begonnen. Ook de 
besluitvorming bij de aandeelhouders met betrekking tot de gunning heeft meer tijd nodig gehad. De start van 
de uitvoering stond voor mei gepland. Inmiddels zijn de voorbereidende werkzaamheden gereed. De uitvoering 
van de werkzaamheden start na de zomer en zal tot medio 2012 plaatsvinden. Dat is een halfjaar later dan in 
de vorige voortgangsrapportage voorzien. 
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Nieuwe buitenruimte Zuiderzeebuurt 

2.1.3 Herstructurering Falgabuurt 
Midden in Nieuw Den Helder ligt de Falgabuurt. Deze buurt grenst aan het Duinpark en de Marsdiepstraat. 
Zeestad heeft samen met Woningstichting Den Helder (Wsdh) en zorgcorporatie Mooiland Vitalis voor de 
Falgabuurt een zogenaamd Gebiedsprofiel opgesteld. Door de onzekerheid op de woningmarkt is er meer tijd 
nodig voor de partijen om afspraken vast te leggen. Wsdh had reeds (in principe) aangegeven mee te doen, 
Mooiland Vitalis heeft deze beslissing nog niet genomen maar een beslissing wordt eind september verwacht. 

Onzekerheden op woningmarkt (en dus programma), krimpscenario's en een tijd van economische recessie 
dwingen tot het anders nadenken over de aanpak van dit soort buurten/wijken. Dit perspectief vraagt om een 
omslag in denken waarin een procesaanpak wordt voorgestaan in plaats van een projectaanpak met een 
planmatige, eenmalige vernieuwing. Daarvoor wil Zeestad in de tweede helft van 2011 een 
ontwikkelingsstrategie met de kernpartners in de wijk overeenkomen: gemeente. Woningstichting en Mooiland 
Vitalis. Deze procesaanpak vraagt meer tijd, waardoor het moment waarop de realisatiefase kan aanvangen 
een half jaar Is doorgeschoven. Vooralsnog stopt de inzet van Zeestad in Nieuw Den Helder aan het eind van 
2011 wegens gebrek aan middelen. Indien de aandeelhouders middelen ter beschikking stellen, zal Zeestad 
betrokken blijven bij de herstructurering van de Falgabuurt. Het ziet er echter naar uit dat deze middelen niet 
beschikbaar komen en Zeestad haar werkzaamheden in Nieuw Den Helder aan het eind van dit jaar moet 
beëindigen. 
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Het pand van Albert Heljn en buurthuis De Eendracht zijn aangekocht. De voorbereiding en aanbesteding van 
de sloop van deze panden is opgestart. In opdracht van de gemeente zal hierbij ook het schoolgebouw aan de 
Scheldestraat worden gesloopt. De sloop zal na de zomer zijn afgerond. 

In het kader van korte termijn programmering zijn er door Zeestad heeft in het voorjaar bloemen gezaaid in de 
Falgabuurt. Prachtige bloemenvelden in de buurt zijn daar nu het resultaat van. 

2.1.4 Centrumplan Marsdiepstraat 
In Nieuw Den Helder Centrum verrijst een accommodatie, waar vele functies een plek krijgen: 
wijkvoorzieningen als sportzaal, bibliotheek, kinderopvang, basisschool en winkelvoorzieningen (waaronder 
Albert Heljn en Dekamarkt) in combinatie met woningen worden geconcentreerd. Het project zal eind 2011 
gereed zijn. Woningstichting Den Helder is opdrachtgever van dit ambitieuze project. Op de financiële 
afronding na, is de bijdrage van Zeestad aan dit project gereed. 

2.2 Overige ontwikkelingen 
Voor de locatie Bristol heeft Zeestad in samenwerking met de gemeente en Woningstichting Den Helder 
stedenbouwkundige randvoorwaarden opgesteld. De stedenbouwkundige randvoorwaarden zijn door het 
College vastgesteld en worden door Woningstichting Den Helder vertaald in een ontwerp. Zodra het ontwerp 
gereed is, zijn de werkzaamheden van Zeestad afgerond. De Woningstichting zal de planontwikkeling 
zelfstandig opstarten, waarna de voorbereiding van de realisatie wordt opgestart om start bouw rond de 
jaarwisseling te laten plaatsvinden. 

In het Duinpark is de Zeester opgeleverd door Woningstichting Den Helder. Op 18 mei heeft de 
Woningstichting Koningin Beatrix hier ontvangen. De Zeester huisvest 12 woongroepen voor mensen met 
dementie in 72 geclusterde wooneenheden. In overleg is de herinrichting van de Marsdiepstraat door Zeestad 
afgestemd op de bouwwerkzaamheden aan het centrumplan en de Zeester. 
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3 Stedelijke vernieuwing Stadshart 

De basis voor de stedelijke vernieuwing in het stadshart Is het Uitwerkingsplan Stadshart (UP) dat in september 
2008 is vastgesteld door de gemeenteraad van Den Helder. In het UP staat wat de gemeente wil bereiken met 
de ontwikkeling van het stadshart. In het kort gaat het om een sterkere, zichtbare verbinding van de stad met 
de zee. Dat betekent dat Willemsoord ontwikkeld gaat worden tot een volwaardige stadswijk. De straten, 
grachten en winkelstraten in het stadshart worden opnieuw ingericht. Het winkelgebied moet een nieuwe 
impuls krijgen, door de bestaande winkels meer te concentreren. Ook het sociale en culturele aspect krijgt 
aandacht. Bestaande bebouwing maakt plaats voor een stadspark, dat het trein- en busstation verbindt met de 
zeedijk. Een aantal gebieden zijn uitgeroepen tot prioritaire gebieden, hieraan moet met voorrang worden 
gewerkt. 

Een aantal hoogtepunten In het afgelopen halfjaar In het Stadshart waren 
• Officiële opening Hoed op 14 januari 
• Ingebruikname multitouch tafel In de bibliotheek In april 
• Officiële opening stadspark op 19 mei 
• Werksessies over stedenbouwkundig plan Willemsoord van maart tot en met juni 
• Architecten selectie voor de Schouwburg 
• Start inrichting Westgracht en afronding inrichting Molengracht 
• Bewonersavonden over stationsgebied 
• Bouwwerkzaamheden aan het Molenplein (fase 1) en Tjempaka 
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In april is de multi touch tafel In de bibliotheek in gebruik genomen 

3.1 Sociaal en culturele projecten 
In 2011 zet Zeestad zich in om verpaupering in de binnenstad tegen te gaan. Doel van het sociale programma in 
het stadshart is samenhang aanbrengen tussen fysieke projecten en sociale omstandigheden. Daarbij worden 
mogelijkheden bekeken om blinde kopgevels te verfraaien en lege plekken tijdelijk in te richten. Zeestad werkt 
daarnaast mee aan het tot stand komen van citymarketing. 

Zeestad heeft in het stadshart met een aantal projecten bijgedragen. Er Is een voorstel voor 
gevelverbeteringen in het Stadshart opgesteld. Op basis hiervan is in samenwerking met Stichting Richter de 
blinde kopgevel aan de Spoorstraat voorzien van een wandschildering. Het pleintje bij de Vomar aan de 
Koningdwarsstraat is opnieuw bestraat en van bloembakken voorzien en ook de bloembakken In de lantaarns 
zijn mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van Zeestad. Een plan gemaakt door kunstenaar Maze de 
Boer, om kleurrijke luifels aan de gevel te bevestigen, is vanwege de te hogen kosten gecancelled. 
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3.2 Juridisch-planologische producten 

3.2.1 Bestemmingsplan Stadshart Centrum 2010 
De bestemmingsplanprocedure voor het bestemmingsplan Stadshart heeft vertraging opgelopen. De 
procedure heeft meer tijd nodig vanwege de complexiteit van het plan, de hoeveelheid zienswijzen en de vraag 
van de raadscommissie om aanvullingen op de nota van beantwoording. Zonder voorlopige voorziening en 
beroep, heeft het bestemmingsplan op zijn vroegst In november rechtskracht. Deze vertraging heeft een aantal 
planningsgevolgen. 

Voor blok C van de Kop Beatrïxstraat heeft de Woningstichting op 31 december 2010 een 
omgevingsvergunning aangevraagd, passend binnen het toen vigerende bestemmingsplan. De wijzigingen die 
daarna aan het plan zijn doorgevoerd, passen echter niet in het oude bestemmingsplan en wachten op het 
nieuwe bestemmingsplan waar ze wel In passen. Mogelijk vertraagt de afgifte van deze omgevingsvergunning. 
Met het indienen van de omgevingsvergunning voor blok E wacht de Woningstichting op een vastgesteld 
bestemmingsplan. 

De bouwrijpmaakwerkzaamheden voorfase 2 en 3 kunnen uitgevoerd worden pas nadat het bestemmingsplan 
gereed is. Deze werkzaamheden zijn daarmee ook vertraagd. Aangezien de verkoop van de eerste fase van het 
Molenplein trager verloopt, heeft de latere uitvoering van deze werkzaamheden echter nog geen 
planningsgevolgen. 

3.2.2 Bestemmingsplan Willemsoord 
Vanaf de zomer wordt het bestemmingsplan voor Willemsoord opgestart. Dit traject loopt parallel aan het 
stedenbouwkundig plan (zie paragraaf 3.3.2). Er heeft zich nog geen wijziging in de planning voorgedaan. 

3.3 Fysieke projecten 

3.3.1 Prioritaire projecten 
De stuurgroep heeft drie projecten uit het UP aangewezen die met voorrang tot ontwikkeling moeten komen. 
Het belangrijkste doel wat daarmee wordt bereikt, is het herstellen of 'aanhelen' van de grachtengordel van 
Den Helder. 

3.3.1.1 Molenplein 
Langs de Weststraat vordert de bouw van de eerste fase van het Molenplein, onder projectnaam De 
Grachtengordel. Dit is de eerste fase van de drie fases woningbouw die samen met de ProperStok groep BV 
wordt gerealiseerd. De bouw heeft door de winterse omstandigheden wat vertraging opgelopen, waardoor de 
oplevering niet voor maar na de bouwvakantie start. De straten zullen ook na de zomer ingericht worden, 
nadat de kabels- en leidingen zijn aangelegd. Op 14 mei heeft wethouder Pia Bruin twee modelwoningen 
geopend. Deze twee woningen heeft Proper Stok ingericht om de verkoop te bevorderen. 

De tweede en derde fase van het plan Molenplein zullen opgestart worden nadat de woningen in de eerste 
fase zijn verkocht. In de planning van deze twee fases is een positieve inschatting gegeven. Vooruitlopend op 
de bouw zijn de werkzaamheden voor het bouwrijp maken reeds aanbesteed, samen met het woonrijp maken 
van fase één. De start van deze werkzaamheden is afhankelijk van het bestemmingsplan stadshart. De 
kapvergunning die nodig is om te kunnen starten is gekoppeld aan het bestemmingsplan. Deze vertraging heeft 
nog geen gevolgen voor de uitvoering van de tweede en derde fase woningbouw. 
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Modelwoning Grachtengordel, project Molenplein 

3.3.1.2 Boedelstaete - HOED - Melkfabriek - Californiestraat 
Woningstichting Den Helder ontwikkelt vier projecten In de grachtengordel, waarvan twee projecten reeds zijn 
opgeleverd: Boedelstaete in de zomer van 2010 en Huisartsen Onder Eén Dak (HOED) eind 2010 (met de 
officiële opening op 14 januari dit jaar). 

Aan de Californiestraat realiseert Woningstichting Den Helder het project De Werviaan met 33 woningen en 
parkeergelegenheid. De oplevering is medio 2012 voorzien. Vooruitlopend hierop bereidt Zeestad de 
(herinrichting van de woonstraten voor. Hierbij zullen de bewoners van deze straten worden betrokken. Een 
bewonersavond is na de zomer voorzien. De Inrichting sluit aan bij het straatbeeld dat al op andere plekken in 
het stadshart vorm krijgt. 

Nadat De Werviaan Is gerealiseerd, kan de ontwikkeling van de Melkfabriek starten. Ook dit is een ontwikkeling 
van de Woningstichting. De Woningstichting heeft een eerste schetsplan van deze locatie dit voorjaar laten 
maken. Aangezien dit niet aan de randvoorwaarden van de Woningstichting voldeed, zal het ontwerp 
aangepast worden.De verwachting is dat in de tweede helft van dit Jaar de Woningstichting een ontwerp met 
Zeestad kan bespreken. 

3.3.1.3 Kop Beatrixstraat 
Het project Kop Beatrixstraat is een prioritair project voor de revitalisering van het winkelgebied en valt uiteen 
in zes deelprojecten: — > \ / y 

A: 
B: 
C: 
D: 
E: 
F: 

Kop Zuidstraat 
Breewa terplein 
Locatie Wsdh 

Halter (het blok langs parkeerdek Sluisdijk) 
Ka nonnen pleintje 

Bibliotheek/ School 7 
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Over deelprojecten A en B is met Synchroon overleg gevoerd. In de halfjaarrapportage per januari werd het 
effect van de crisis op deze ontwikkeling reeds vermeld. Synchroon heeft zich inmiddels uit de ontwikkeling van 
de Kop Beatrixstraat terug getrokken. Na de zomer zal het plan opnieuw opgestart worden met de Maritieme 
Stad. Tot nu toe ging het programma uit van sloop van winkelpanden met nieuwbouw van 3000 m2 
commercieel in twee lagen en 4 duurdere appartementen in het plandeel Halter (A), in relatie tot de 
parkeergarage in de Sluisdijkstraat met mogelijk een extra laag. Het plan voor blok B (Kanonnenplein) betrof 
woningen en commercieel onroerend goed in de plint. Het concept Stedenbouwkundig Programma van Eisen 
en het concept Beeldkwaliteitsplan waren voor deze plandelen reeds opgesteld. 

Met Synchroon werd ook gesproken over de ontwikkeling van 15 grondgebonden woningen op het 
Breewaterplein (deelgebied D). De planontwikkeling van dit deelproject wordt pas na 2014 voorzien. 

Op de kop Zuidstraat (deelproject C) heeft de Woningstichting - voor eigen rekening en risico - de bouw van 11 
woningen voorzien. Voor dit plan heeft de Woningstichting op 31 december jl. de omgevingsvergunning 
aangevraagd, passend binnen het toen vigerende bestemmingsplan. De wijzigingen die daarna zijn 
doorgevoerd passen echter niet binnen dat bestemmingsplan. Er wordt daarom een gedoogbeschikking 
voorgesteld. 

De Woningstichting ontwikkelt ook het parkeerterrein op de hoek van de Molenstraat (deelplan E) met circa 22 
units aan zorgfunctle met huiskamerfunctie en 3 koopappartementen. Zeestad ondersteunt dit deelplan 
financieel. Indiening van de omgevingsvergunning wacht op het vigerend worden van het Bestemmingsplan 
Stadshart. 

Langs de Weststraat ligt deelplan F (voormalige School 7) waar een herontwikkeling zal plaatsvinden om de 
regionale bibliotheek te vestigen. Hiervoor zal eerst een oplossing gevonden moeten worden voor de huidige 
locatie van de bibliotheek. Door verschillende partijen zijn hiervoor de mogelijkheden bekeken in een integrale 
businesscase waar zowel de oude als de nieuwe locatie onderdeel van uitmaken. Dit heeft nog niet geleid tot 
een haalbaar voorstel. 

3.3.2 Gebiedsontwikkeling Willemsoord 
Zeestad stelt het stedenbouwkundig plan op dat de basis vormt voor het bestemmingsplan voor Willemsoord. 
Gezien de samenhang tussen Willemsoord noord en zuid wordt het stedenbouwkundig plan en het 
bestemmingsplan voor het gehele gebied opgesteld. Voor het opstellen van het stedenbouwkundig plan en het 
bee ld kwaliteitsplan heeft Zeestad een participatietraject ingericht. Deze documenten vormen de basis voor 
het bestemmingsplan van Willemsoord. 

Het participatïetraject is gestart nadat de gemeenteraad op 31 januari jl. het visiedocument heeft vastgesteld 
met daarbij paragrafen 1.4, 3.1 en 3.2 van de cultuurhistorische waardestelling. Op 30 maart heeft een 
gemeentelijke informatieavond plaatsgevonden waarbij deze documenten werden gepresenteerd als kader 
voor het op te stellen stedenbouwkundig plan. Wethouder Bruin lichtte het visiedocument toe, professor 
Asselbergs de cultuurhistorische waardestelling en Zeestad gaf een toelichting op de stappen van het 
participatieproces en deed de oproep om hieraan deel te nemen. 

Deze oproep, persoonlijke uitnodigingen en berichten in de krant hebben geresulteerd in een goede opkomst 
bij de drie rondes van werksessies. In de eerste ronde van drie werksessies hebben circa 40 belanghebbenden 
en belangstellenden aangegeven wat zij belangrijk vinden op Willemsoord, waar de kansen en mooie plekken 
liggen en wat nog verbetering behoeft. In de tweede ronde is verder doorgesproken over de samenhang tussen 
de verschillende plekken en functies op Willemsoord en hoe routes hieraan kunnen bijdragen. In de derde en 
laatste ronde heeft Wests het raamwerk met programmatisch profiel gepresenteerd dat zij op basis van de 
eerste rondes heeft opgesteld. De reacties tijdens de laatste werksessie worden in de zomerperiode verwerkt. 
Met tussentijdse afstemming en toetsmomenten zal het stedenbouwkundig plan eind dit jaar voor inspraak 
vrijgegeven worden. 

Van de werksessies zijn sfeerverslagen gemaakt die de aanwezigen hebben ontvangen en op de website van 
Zeestad zijn geplaatst. Ook zijn van de eerste twee rondes filmpjes gemaakt die op de site van Zeestad te 
vinden zijn. 
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Ook het bestemmingsplan wordt opgestart. Zonder raadsbesluit over de m.e.r.-beoordeling kan er geen 
bestemmingsplan in procedure worden gebracht. De m.e.r.-beoordeiing is in het voorjaar van 2010 aan de 
gemeente aangeboden. Besluitvorming zal dit najaar plaatsvinden. 

Werksessies voor Willemsoord 

3.3.3 Schouwburg 
In de eerste helft van dit jaar is door BBN (in opdracht van Zeestad) het plan van aanpak, de businesscase en 
het programma ven eisen voor de schouwburg opgesteld. Aangezien er nog geen overeenstemming is bereikt 
in de stuurgroep (Willemsoord BV, schouwburg De Kampanje en Zeestad CV/BV) over de business case, is de 
ondertekening van de intentieovereenkomst tussen deze partijen vertraagd. 

Ook heeft de procedure voor de Europese architectenselectie plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot de selectie 
van vijf architecten. De uiteindelijke selectie van de architect(encombinatie) zal plaatsvinden nadat de 
businesscase is goedgekeurd. De voorziene ingebruikname van de nieuwe schouwburg per september 2014 
komt door de vertraging in gevaar. 

Het Energy research Centre of the Netherlands (ECN) wil voor haar onderzoekers en studenten woonruimte in 
Den Helder. Als locatie voor deze zogenaamde short-stay woningen is Willemsoord genoemd. Begin dit jaar is 
In overleg met ECN een concept optieovereenkomst voorgelegd aan de directie van ECN. De directie heeft 
echter besloten de ondertekening van de optieovereenkomst uit te stellen totdat binnen ECN de strategie 
vanaf 2012 is vastgesteld. Dat is voorzien in het laatste kwartaal van dit jaar. 

3.3.5 Stationsgebied Stadshart 
De gebiedsontwikkeling van de stationsomgeving is een complexe opgave. In het stationsgebied is behoefte 
aan verdichting van de ruimte en een intensivering van het ruimtegebruik. 

Het stadhuis in het stationsgebied is één van de pijlers van het Uitwerkingsplan Stadshart. In december 2010 
heeft de gemeenteraad positief besloten over de voorbereiding en aanbesteding van het nieuwe stadhuis in 
het stationsgebied. De locatieontwikkeling van het stationsgebied is in handen van Zeestad. Vanaf medio maart 
zijn de gemeente Den Helder (de opgerichte projectorganisatie Stadhuis) en Zeestad in nauw overleg gestart 
met de planontwikkeling voor beide projecten: locatieontwikkeling stationsgebied en objectontwikkeling 
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stadhuis. Zeestad is verantwoordelijk voor het stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitsplan en 
bestemmingsplan. 

In de afgelopen maanden zijn op basis van onder andere de programma's van eisen verkeer en vervoer en van 
het stadhuis, de eerste stedenbouwkundige scenario's en concept bouwenveloppen opgesteld en zijn concept 
masterplannen voor de boven- en ondergronds infrastructuur opgesteld. De werkzaamheden vinden plaats in 
een iteratief proces van rekenen en tekenen tussen stadhuis (al dan niet met politiebureau) en in overleg met 
belangrijke stakeholders in het projectgebied (gemeente als wegbeheerder, Connexxion, taxibedrijven en 
spoorse partijen). Daarnaast zijn twee inspraaktrajecten gestart: één over de beelduitstraling van het stadhuis 
(verantwoordelijkheid gemeente, uitgevoerd door West8) en een traject over het stedenbouwkundig plan met 
direct omwonenden van het stationsgebied (verantwoordelijkheid Zeestad, uitgevoerd door West8). 

Stationsgebied: huidige situatie en toekomstimpressie 

Tot en met mei 2012 wordt het stedenbouwkundig plan, het beeldkwaliteitsplan, het BLVC-plan en het 
ontwerp-bestemmingsplan opgesteld. Hierover wordt met name ook overleg met de spoorse partijen gevoerd 
om de ambities uit het ultwerkingsplan te kunnen waarmaken. Parallel aan het ontwerpproces worden de 
diverse scenario's doorgerekend, geoptimaliseerd en getoetst aan de planexploitatie Zeestad. De verwachte 
grondopbrengsten (waaronder met name die van het stadhuis) zijn hierbij een aandachtspunt. 

Een ander belangrijk aandachtspunt richting de (fasering van de) uitvoering is de ondergrondse infrastructuur. 
Er vindt momenteel al het eerste vooroverleg plaats met de nuts om uiteindelijk in 2013 de eerste 
voorbereidende werkzaamheden uit te kunnen voeren. 

De huidige planning geeft aan dat in mei 2012 de raad een definitief go/no-go besluit neemt voor de 
aanbesteding van het stadhuis en vaststelling van het stedenbouwkundig plan (inclusief beeldkwaliteitsplan). 
Daarna kan de (koop-)realisatieovereenkomst worden afgesloten en kan het college het door Zeestad 
opgestelde ontwerp bestemmingsplan in procedure kan brengen. 

3.3.6 Tjempaka (Lidwina) 
Tjempka is een wonlngbouwontwikkellng van Woningcorporatie Woontij aan de Van Galenstraat en 
Herzogstraat. De bouw van de 78 woningen verloopt voorspoedig. De eerste fase zal eind januari 2012 
opgeleverd worden. Doordat het plan samenhangt met de achtergelegen parkeergelegenheid, wordt het plan 
in één keer opgeleverd. 

In juni is de eerste paal geslagen van de nieuwe brede school, waardoor basisschool de Windwijzer een nieuwe 
locatie zal krijgen. Woontij onderzoekt de (her)ontwikkelingsmogelijkheden van deze locatie. Zeestad heeft 
daarvoor een eerste aanzet voor stedenbouwkundige randvoorwaarden opgesteld op basis waarvan Woontij 
de mogelijkheden zal onderzoeken. Als Woontij een invulling voor de locatie heeft gevonden, zal Zeestad in 
overleg met Woontij en de gemeente de stedenbouwkundige randvoorwaarden definitief opstellen. De start 
van de bouwwerkzaamheden kan niet eerder plaatsvinden dan dat de Windwijzer naar de nieuwe locatie is 
verhuisd. Dat is in de zomer van 2012 voorzien. 

,1 
• 

• 

8 

13 
Halfjaarrapportage 1 januari 2011 tot 1 juli 2011 Zeestad C//BV 



3.3.7 Stadspark 
Op 18 mei heeft de feestelijke opening plaatsgevonden van het stadspark. Sinds de opening wordt het park 
veel gebruikt, en na toevoeging van een speelplaats door Zeestad zullen nog meer jonge gebruikers het park 
weten te vinden. De speelplaats zal na de zomer aangelegd worden. Ook wordt op het Polderplein nog een 
gierzwaluwtil geplaatst. De uitvoeringsplanning zoals in de eerdere rapportage aangegeven is verlengd tot het 
moment van de formele overdracht van het park aan de gemeente. Het overdrachtsmoment is voorzien op 1 
november 2011. 
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Opening stadspark door wethouder Pia Bruin 

3.3.8 Spoorstraat-Oost 
In april is gestart met de sloop van enkele panden aan de Spoorstraat nadat asbest uit de panden is verwijderd. 
Deze panden waren gemeentelijk eigendom. Zeestad heeft na de aankoop van het voormalige pand van bar 
Jamaica, ook dit pand laten slopen waardoor nu een leeg bebouwbaar terrein is ontstaan. De Invulling van dit 
gebied wordt met Woningstichting besproken. In de afgelopen maanden is ook Proper Stok hierbij betrokken 
als beoogd ontwikkelaar van deze locatie. Er is nog geen realisatieovereenkomst gesloten maar de wil om te 
bouwen is aanwezig. Het is de bedoeling om het bovengenoemde bebouwbare kavel tegenover de Dekamarkt 
te bebouwen met huurwoningen. De mogelijke start van de realisatie is in de tweede helft van 2012. 

De ontwikkelmogelljkheden op en naast het casino Flamingo worden ook in het project meegenomen maar 
deze ontwikkeling is op het moment minder concreet. 

De ontwikkeling van de locatie op het Juttersplein is het minst concreet. In het UP is bebouwing op een deel 
van het Juttersplein wel voorzien maar de wenselijkheid hiervan wordt op het moment betwijfeld. 

Voor bovengenoemde 3 deellocatles wordt een overkoepelend PvE gemaakt. Zeestad verwacht dat nog in 2011 
een DO beschikbaar kan zijn voorde locatie tegenover de Dekamarkt als de haalbaarheid positiefis. 

3.3.9 Koningsdriehoek 
De Koningsdrïehoek betreft de locatie tegenover het stadspark aan het Polderplein. In dit gebied is op de plek 
waar voorheen de garage stond door Zeestad een tijdelijke parkeerplaats aangelegd. Deze kan gebruikt worden 
totdat de locatie bebouwd gaat worden. 

Hier is in de eerste fase van de plannen voor het stadshart woningbouw voorzien door middel van individueel 
particulier opdrachtgeverschap. In de tweede fase zou de punt van het terrein ontwikkeld kunnen worden door 
collectief particulier opdrachtgeverschap. Hiervoor heeft de Provincie een leidraad opgesteld. Zeestad 
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onderzoekt de haalbaarheid van deze plannen. Hiervoor start een extern bureau een haalbaarheidsonderzoek. 
De opdracht hiervoor is reeds verstrekt. Een meer gedetailleerde planning kan afgegeven worden als de 
haalbaarheid van het plan onderzocht Is. Dan kunnen ook de stedenbouwkundige randvoorwaarden opgesteld 
worden. Indien het haalbaarheidsonderzoek positief is, zullen de stedenbouwkundige randvoorwaarden nog 
dit jaar worden opgesteld. 

3.3.10 Woonstraten en -grachten 
In de eerste helft van het jaar is de Westgracht heringericht. Hiermee heeft de Westgracht dezelfde inrichting 
gekregen als de Loodsgracht en de Molengracht Nadat het project De Werviaan is opgeleverd, kunnen ook de 
straten rondom dit project opnieuw worden ingericht. In paragraaf 2.3.2.1 Is dat toegelicht. 
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4 De Stelling Den Helder 

De bijzondere verdedigingslinie van de zeehaven is kenmerkend voor Den Helder. Deze linie is bedacht door 
Napoleon in 1811 en de linie met zijn forten is nog steeds zichtbaar in de stad. In de loop der decennia is de 
linie militair gezien in onbruik geraakt en van lieverlee overgroeid geraakt met struikgewas. Doel bij de 
ontwikkeling van de Stelling is dan ook de forten en liniedijk weer zichtbaar te maken in de stad en daarmee 
een deel van het cultureel erfgoed van de stad laten herleven. Voor de forten die de stad rijk is, moet een 
passende bestemming worden gevonden. 

Voor de ontwikkeling van de Stelling is Zeestad aangewezen als trekker. Samen met de gemeente Den Helder 
en Stichting Stelling Den Helder wordt gewerkt aan de herkenbaarheid van de liniedijk en de forten. Daarnaast 
zijn er verschillende initiatieven ten behoeve van de bekendheid van de Stelling. 

4.2 Waddenfonds 
In 2010 is door Zeestad in samenwerking met Stichting Stelling Den Helder en gemeente Den Helder subsidie 
aangevraagd bij het Waddenfonds voor het werkgebied Stelling. Eind van het jaar werd bekend dat de subsidie 
is toegekend. Hiermee is € 2,9 min beschikbaar gekomen voor de Stelling. Naast een aantal andere subsidies 
die toegekend zijn, is nu € 3,9 min beschikbaar voor de Stelling. 

De toekenning van de subsidie vormde voor Zeestad het start moment om een plan van aanpak voor de 
Stelling op te stellen. In september zal het plan van aanpak gereed zijn. 

In februari van dit jaar is de stichting Herstelling, één van de cofinanciers bij de Waddenfonds subsidie, failliet 
gegaan. Dat betekent dat een nieuwe cofinancier gevonden moet worden voor de bijdrage van stichting 
Herstelling. Ingezet wordt op een samenwerking tussen Stichting Stelling Den Helder en Stichting Vakwerk 
(onderdeel van Rataplan), waarbij de Ieer-werktrajecten worden gecoördineerd. Vanuit het Waddenfonds 
dient de cofinanciering voor het afronden van het projecten geregeld te zijn; voor eind 2014. Getracht wordt 
de cofinanciering veilig te stellen voordat de werkzaamheden (moeten) aanvangen (één jaar na toekenning van 
de subsidie). 
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Wandelen langs de Stelling wordt steeds mooier 
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4.2 Fort Westoever 
In samenwerking met gemeente Den Helder en Stichting Stelling Den Helder heeft Zeestad begin 2010 een 
tender uitgeschreven om een nieuwe bestemming te geven aan Fort Westoever. Er zijn twee ideeën 
aangeleverd, waarvoor de betreffende ondernemers een business case hebben opgesteld. De museale invulling 
met een 'science center' is vooralsnog niet levensvatbaar gebleken door een gebrek aan financiering. Het 
andere idee betreft het spannend overnachten in combinatie met waterrecreatie. Dit idee sluit aan bij de 
geplande werkzaamheden aan het fort die vanuit het Waddenfonds worden gefinancierd. Herstel van de wal 
waar de overnachtingsmogelijkheid is voorzien wordt in het plan van aanpak voor het Waddenfonds 
opgenomen. De gemeente draagt zorgt voor de wijziging van de bestemming van het fort. Zeestad coördineert 
het project, waarbij Stichting Stelling Den Helder een prominente rol vervult. 

4.3 Overige initiatieven 
Zeestad is betrokken bij een aantal (culturele) projecten die verband houden met Stelling Den Helder. Deze 
projecten dragen bij aan de bekendheid van Stelling Den Helder in de stad en de regio. Zeestad vervult hierbij 
veelal een coördinerende taak. 

Drie initiatieven betreffen wandelroutes. Ten eerste vindt op zondag 2 oktober vindt de herfstwandeling van 
het Noordhollands Dagblad plaats in Den Helder, waarbij de route langs de Stelling wordt gevolgd. Zeestad 
heeft deze wandeling bij het Noord hollands Dagblad aangedragen. De wandeling wordt in samenwerking 
opgezet. Het Noordhollands Dagblad houdt jaarlijks een wandelevenement. 
In samenwerking met Oneindig Noord Holland van de Provincie Noord Holland wordt de Napoleon QR-route 
uitgezet. Op een aantal plekken langs deze route wordt een QR code aangegeven, waardoor met de 
smartphone informatie over deze plek opgehaald kan worden. Zeestad levert input voor deze informatie en 
coördineert samen met Stichting Stelling Den Helder de contacten. 

Tot slot is Zeestad volop bezig om de wandelmogelijkheden over de gehele Stelling aan te dragen bij de 
bureaus Routewerk en Lopende zaken opdat deze routes in het tot stand te brengen wandelnetwerk in de Kop 
van Noord-Holland, kunnen worden opgenomen. Hierdoor zou een uniform bewegwijzerd wandelnetwerk 
moeten ontstaan. Om dit mogelijk te maken is een permanente oversteek nodig van Fort Westoever naar de 
voormalige Spoorhaven. Hiertoe dient (bijv.) een pontjesverbinding tot stand te komen en zou de doorgang 
over het terrein van de oude Spoorhaven mogelijk moeten worden. Het gemeentelijk Havenbedrijf zet zich in 
voor deze grondaankoop voor andere doeleinden. Te zijner tijd zou in overleg moeten worden zien of na 
verwerving de mogelijkheid voor een pad te realiseren is. Een eerste aankondiging van dit verzoek is gedaan. 

Met Kunst en Cultuur Noord Holland (nu Cultuur Compagnie) vinden voorbereidende afspraken plaats om de 
expertise van KCNH in samenwerking te kunnen benutten om een programma op de Stelling tot stand te 
brengen waardoor incidentele herbestemming als het ware al mogelijk wordt. 

In samenwerking met subsidie adviesbureau Het Grote Oost worden doorlopend subsidiemogelijkheden 
onderzocht voor herstel. Afgelopen jaar is vanuit Ministerie van SZW is subsidie verkregen om een leer
werkproject op te zetten om drie Helderse Vletten conform traditioneel ontwerp te realiseren. Het leer
werkproject is ondergebracht bij Stichting Stelling Den Helder. Zeestad vervult een coördinerende rol. Twee 
vletten zijn inmiddels gereed en getest in een roeiwedstrijd door de leerlingen tijdens het Historisch Weekend. 
De vletten zullen verhuurd worden om de Stelling te bevaren. Er is bij het Ministerie van SZW een nieuwe 
aanvraag ingediend om via leerwerkplaatsen de exploitatie van vletten verhuur uit te kunnen rollen. 

Tot slot heeft Zeestad een ILG-aanmelding gedaan voor de toeristische verbinding van de Stelling met het 
achterland. Hiervoor Is een project met de omvang van circa € 1 min aangemeld, waarbij maximaal 50% 
financiering is te verkrijgen vanuit ILG-gelden. De aanmelding is goedgekeurd, waardoor Zeestad voor 1 januari 
a.s. de aanvraag kan indienen. Hierbij zal de cofinanciering nog rond moeten komen. 
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5 Risico's 

5.1 Algemene risico's 
De samenwerking met Synchroon bij de uitvoering van het Uitwerkingsplan Stadshart is beëindigd. Inmiddels 
zijn verkennende gesprekken gaande om de projecten waarin met Synchroon werd samengewerkt, met andere 
marktpartijen te ontwikkelen. 

5.2 Financiële risico's 
In hoofdstuk 6 van deze rapportage wordt ingegaan op de financiën. Hieruit is te zien dat er zowel meer kosten 
als meer opbrengsten zijn gerealiseerd. De gemaakte kosten betreffen echter geen overschrijding maar zijn 
reeds voorziene kosten die eerder gemaakt zijn dan in de planning opgenomen. 

In februari van dit jaar is de stichting Herstelling, één van de cofinanciers bij de Waddenfonds subsidie, failliet 
gegaan. Dat betekent dat een nieuwe coftnancier gevonden moet worden voor de bijdrage van stichting 
Herstelling. Dit risico wordt beheerst doordat direct op zoek is gegaan naar andere manieren om de 
financiering te dekken. Ingezet wordt op een samenwerking tussen 5tichting Stelling Den Helder en Stichting 
Vakwerk (onderdeel van Rataplan), waarbij de leer-werktrajecten worden gecoördineerd. Vanuit het 
Waddenfonds dient de cofinanciering voor het afronden van het projecten geregeld te zijn; voor eind 2014. 
Getracht wordt de cofinanciering veilig te stellen voordat de werkzaamheden (moeten) aanvangen (één jaar na 
toekenning van de subsidie). 

5.3 Juridisch-planologische risico's 
Voor het Stadshart is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. De beantwoording van de zienswijzen heeft meer 
tijd nodig gehad dan voorzien. Het risico van vertraging in het bestemmingsplanproces doet zich ook voor bij de 
nog op te stellen bestemmingsplannen voor Willemsoord en het Stationsgebied. Door over het 
stedenbouwkundig plan goed te communiceren met burgers, kan mogelijk het bestemmingsplan traject met de 
formele zienswijzen en bezwarenprocedure versoepeld worden. 
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Werksessies stedenbouwkundig plan Willemsoord 
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6 Rapportage financiën 

6.1 Inleiding 
De exploitatie voor de eerste fase Zeestad per 1 januari 2011 is in de AVA van donderdag 26 mei 2011 
behandeld. De AVA heeft het volgende inzake de exploitatie besloten: 
• De exploitatie eerste fase Zeestad goed te keuren als financieel kader voor de directeur van Zeestad Beheer 

BV voor de verdere ontwikkeling van de projecten binnen Zeestad in de periode tot en met 2013. 
• De AVA heeft kennis genomen van de risicoanalyse, zoals deze is uitgevoerd op de exploitatie Zeestad 

eerste fase (2007 tot en met 2013) met peildatum 1 januari 2011. 

Om de aandeelhouders inzicht te geven in de actuele financiële ontwikkelingen in relatie tot de goedgekeurde 
exploitatie Zeestad per 1 januari 2011, is er een voortgangsrapportage van deze exploitatie met peildatum 1 
juli 2011 opgesteld. De bevindingen uit deze rapportage worden meegenomen in de te herziene exploitatie 
Zeestad fase 1 per 1 januari 2012. 

In deze voortgangsrapportage van de exploitatie Zeestad eerste fase per ï. juli 2011 worden de ontwikkelingen 
in de periode van 1 januari 2011 tot 1 juli 2011 vergeleken met de gehanteerde uitgangspunten in de 
goedgekeurde exploitatie Zeestad per 1 januari 2011. De financiële ontwikkelingen in de eerste helft van 2011 
zijn op twee verschillende manieren inzicht gemaakt, namelijk: 
• In de voortgangsrapportage wordt een onderscheid gemaakt tussen de begrote kosten en opbrengsten 

versus de gerealiseerde kosten en opbrengsten in de eerste helft van 2011. 
• Verder zijn de In de eerste helft van 2011 verstrekte opdrachten vergeleken met de beschikbare budgetten 

(ramingen) vanuit de exploitatie Zeestad per 1 januari 2011. 

6.2 Kosten en opbrengsten eerste helft 2011 

6.2.1 Kosten 
In de periode van 1 januari 2011 tot 1 juli 2011 zijn in de exploitatie Zeestad zowel meer als minder kosten 
gemaakt. 

De gemaakte meerkosten waren wel voorzien, maar niet In deze periode. Zo zijn de panden aan de Spoorstraat 
door de gemeente ingebracht en zijn de bijdragen aan de bouwplannen De Werviaan en Centrumplan 
Marsdiepstraat uitgekeerd. Van belang om te benadrukken dat de hiervoor benoemde kosten wel degelijk 
voorzien zijn binnen de goedgekeurde exploitatie Zeestad eerste fase, maar niet gefaseerd zijn in de eerste 
helft van 2011. Er Is dan ook geen sprake van een overschrijding. 

Daarnaast zijn er minder kosten gemaakt in het afgelopen halfjaar. Een groot deel van de minder kosten is 
gelegen bij de plankosten. Enerzijds gaat het om een achterstand in de facturering van plankosten door de 
gemeente Den Helder. Anderzijds gaat het om het saldo aan lopende verplichtingen; ten tijde van de 
herziening van de exploitatie per 1 januari 2011 was nog niet geheel duidelijk of alle verstrekte opdrachten aan 
de gemeente vanuit 2010 financieel afgerond konden worden. Voorzichtigheidshalve zijn deze opdrachten 
'open' blijven staan. Inmiddels is in de eerste helft van 2011 gebleken dat een groot deel afgerond kan worden 
en dit zal resulteren in een vrijval van lopende verplichtingen. Echter, de vrijval binnen de plankosten komt niet 
ten goede aan het resultaat van de exploitatie, maar zal terugvloeien naar de exploitatie in het kader van het 
taakstellende budget aan plankosten {besluit AVA donderdag 8 juli 2010). 

6.2.2 Opbrengsten 
In de eerste helft van 2011 zijn er zowel meer opbrengsten als minder opbrengsten gerealiseerd dan waarmee 
rekening is gehouden in de exploitatie Zeestad per 1 januari 2011 voor deze periode. De verklaring hiervoor 
wordt hieronder gegeven. 
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Er zijn meer bijdragen gerealiseerd dan voorzien Is in de exploitatie per 1 januari 2011. Ook hier betreft het een 
andere fasering van de opbrengsten dan voorzien; bijdragen zijn eerder ontvangen dan voorzien. Dit betreft de 
vastgestelde gemeentelijke en provinciale bijdrage inzake de dekking van het tekort van de exploitatie voor het 
Stadshart, de gemeentelijke bijdrage ten aanzien van de herinrichting van de openbare ruimte in het Stadshart 
en de bijdrage van de Woningstichting in de reconstructie van de Mars diepstraat. 

Daarnaast is in de eerste helft van 2011 minder aan subsidies gerealiseerd dan voorzien is in de exploitatie per 
1 januari 2011. Wederom door een andere fasering van deze opbrengsten. Zo wordt de subsidie voor de 
verwerving van de AH-locatie later ontvangen dan voorzien. Ook is een vergoeding van het 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier In het verleden ten onrechte geboekt als ontvangen subsidie 
en is dan ook in de eerste helft van 2011 afgeboekt. 

6.3 Verstrekte opdrachten eerste helft 2011 
Uit de analyse van de verstrekte opdrachten in de eerste helft van 2011 in relatie tot de daarvoor beschikbare 
budgetten (raming) in de exploitatie Zeestad per 1 januari 2011 blijkt dat voor de kostensoorten verwerving en 
bouwrijp maken een kleine overschrijding aan de orde Is. Tevens blijkt dat de totale raming van de sloopkosten 
van het project Spoorstraat Oost in de goedgekeurde exploitatie Zeestad per 1 januari 2011 niet toereikend zal 
zijn. Voor de overige kostensoorten geldt dat de verstrekte opdrachten in de eerste helft van 2011 binnen de 
daarvoor beschikbare budgetten in de goedgekeurde exploitatie Zeestad per 1 januari 2011 blijven. De 
genoemde overschrijdingen in de kostensoorten verwerving, bouwrijp maken en sloopkosten, kunnen op basis 
van de huidige inzichten worden opgevangen door voordelen in de overige kostensoorten. 

• 

Sloopwerkzaamheden aan de Spoorstraat In mei 
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7 Planning 

V o o r a l l e projecten van Zeestad is een balkenplanning op hoofdli jnen opgesteld. De kleur van de balk geeft e e n fase van het 

profeet a a n . De onderstaande planningen geven per project t w e e balken a a n . De bovenste balk Is de planning per 1 Januari 

2 0 1 1 . De onderste balk is de planning per 1 juli 2 0 1 1 . Dit maakt het mogelijk o m de actuele planning te vergel i jken met de 

planning die bij de laatste half jaarrapportage is a fgegeven. Vertragingen e n versnel l ingen zijn In é é n oogopslag z ichtbaar. Dit Is 

de eerste half jaarrapportage w a a r de planning op deze manier Is weergegeven . Aangezien per 1 Januari 2011 nog niet al le 

planningen inzichtelijk w a r e n , is bij sommige projecten d e vergelijking nog niet mogeli jk. 

De projecten variëren In de hardheid van d e planning. Naarmate e e n project vordert , kan de planning scherper w o r d e n 

afgegeven. Ook voor projecten waar nu de haalbaarheid van wordt verkend , Is een planning o p g e n o m e n . Dit Is een Inschatting 

van het mogelijke verloop van planvorming tot uitvoering. 

Z e e s t a d - p lanning op hoofdl i jnen 
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Zeesiad - planning op hoofdlijnen 

• 
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Bijlage I - Gerealiseerde projecten Zeestad tot 1 juli 2011 

Nieuw Den Helder 
• Gevels Amerstraat 
• Adaptleproject Zuiderzee buurt 
• Oversteek Jan Verfailieweg 
• Boekje '100 gezichten van de wijk' 
• Reiskoffer project 
• Eye love U 
• ZOSOAP 
" Langste schilderij van Noord Holland 
• (Op)nieuw Den Helder 
• Opstellen handboek openbare ruimte 
• Sloop oude panden Falgabuurtt.b.v. het nieuwe gebiedsprofiel 
• Speeltuin Oase en Cruijffcourt 
• Diverse wijkmanifestaties 
• MFC Texelstroomlaan 

Stadshart 
• Herinrichting openbare ruimte 

- Verwijderen droogloop, feestverlichting en subsidie gevel verbetering 
- Hoogstraat 
- 2e Vroonstraat 
- Keizersgracht 
- Loodsgracht, Molengracht en Westgracht 
- Tijdelijke parkeerplaats Prins Hendriklaan Noord 

• Spoorstraat Oost: Sloop t.b.v. nieuwbouw 
• Udwlna/ TJempaka: nieuwbouw van 78 woningen (waaronder 30 koopwoningen) 
* Hoed: realisatie van huisartsen-onder-een-dak met 10 woningen 
• Boedelstaete: realisatie 13 bijzondere wooneenheden voor begeleid wonen verstandelijk gehandicapten 



Stelling 
* Restauratie eerste deel liniedijk en coupures 
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Bijlage II - Woningbouw planning 

2008 2009 

• 36 H 

72 PG 

urisioi locane 
HOED 10 K 

15 Z 

Boedelstaete 13 Z 
Molenplein fase 1 34 K 
Molenplein fase 2 

33 K 
4K 

i fcjï) Sa® EEÜÖEG Qfc 
15 K 

3 K 
22 Z 

Spoorstraat blok B 
Spoorstraat blok C 
Koningsdrïehoek CPO 
Tjempaka 

Spoorstraat blok C 
Koningsdrïehoek CPO 
Tjempaka 30 K 

48 Z 

55 K 10 K 
132 

34 K 
36 H 
72 PG 

63 K 
63 Z 

3K 
22Z 

19 K 

K=koopwoningen 
H=huurwoningen 
Z=zorgwontngen 
PG=psycho-geriatrische eenheden 

1 Voor de Falgabuurt is op lange termijn een afname van het aantal woningen voorzien: van de huidige 595 
woningen naar maximaal 350 woningen. 
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