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Gevraagd besluit: 
• Het stedenbouwkundig plan Stationslocaties 2012 vast te stellen, waarin de stedenbouwkundige 

uitgangspunten en beeldkwaliteitseisen voor de stationslocatie staan beschreven. 

Publiekssamenvatting 
Voor het creëren van een levendig en veilig stadshart worden door Zeestad en gemeente, op grond van het 
Uitwerkingsplan Stadshart, initiatieven en projecten in uitvoering gebracht. Voor de herontwikkeling van de 
stationslocatie is op basis van de ambities en uitgangspunten van het Uitwerkingsplan een stedenbouwkundig 
plan opgesteld die het ruimtelijk en programmatisch kader vormt voor de stationslocatie. 

Het stedenbouwkundig plan legt de nieuwe plek van rijbanen, trottoirs en fietspaden vast, alsmede andere 
voorzieningen in de openbare ruimte. Ook bepaalt het stedenbouwkundig plan de uiterste grenzen (rooilijnen) 
en de maximale hoogte van nieuwe bebouwing. Het plan geeft ook aan welke functies in de nieuwe bebouwing 
gerealiseerd kunnen worden. Daarnaast stelt het stedenbouwkundig plan beeldkwaliteiteisen aan de nieuwe 
gebouwen en de nieuw aan te leggen openbare ruimte (architectuur, uitstraling). 

Inleiding 
De ontwikkeling van het stationsgebied is een belangrijk onderdeel van het Uitwerkingsplan. De daarin 
geformuleerde doelstellingen voor het gebied zijn: 

• Een verdichting van de open ruimte en aansluiten op de rooilijn van de Beatrixstraat; 
• Station en stadhuis aan het Stadspark; 
• Verbeteren van de verblijfskwaliteit van de openbare ruimte; 
• Intensivering van het ruimtegebruik; 
• Het aanhelen van het stedelijk weefsel door ruimtelijke aansluiting op de omgeving (Beatrixstraat, 

Spoorstraat, woonbuurten, Willemsoord en het Marsdiep). 

Voor de herontwikkeling van de stationslocatie is een stedenbouwkundig plan opgesteld die het ruimtelijk en 
programmatisch kader vormt voor de stationslocatie. Het concept stedenbouwkundig plan heeft gelijktijdig met 
het voorontwerp bestemmingsplan Stationslocatie 2012 ter inzage gelegen. In deze periode zijn meerdere 
inspraak- en overlegreacties ontvangen. In bijgevoegde nota van beantwoording zijn de reacties kort 
weergegeven en beantwoord. 

Stedenbouwkundig plan 
In het stedenbouwkundige plan zijn, behalve de stedenbouwkundige aspecten, de uitgangspunten en 
randvoorwaarden geïnventariseerd die van invloed zijn op de ontwerpopgave. Met name de infrastructurele 
aspecten zijn bepalend voor het stedenbouwkundig plan. Naast de gebruikelijke opgave voor een 
stationsomgeving, zoals opstelplaatsen voor bussen en taxi's, is de stationslocatie ook een belangrijk 
knooppunt in de verkeersstructuur van Den Helder. Dat betekent dat niet alleen na afloop, maar ook tijdens de 
bouwwerkzaamheden het station moet kunnen blijven doorfunctioneren en de bereikbaarheid van het 
treinstation, stadshart en zijn omgeving gewaarborgd dient te zijn. 

De stationslocatie kent daarnaast een hoge dichtheid van (stedelijke) ondergrondse infrastructuur, die de 
opgave extra ingewikkeld maakt. De opgave is ook complex vanwege het grote aantal belanghebbenden op 
een relatief klein oppervlak en de verschillende opgaven die - tegelijkertijd - spelen. 
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Stadhuis 
Op de stationslocatie kan de gemeente met de bouw van een nieuw stadhuis een duidelijk signaal afgeven de 
centrale plek van de stad te zijn. Deze plek is zichtbaar, representatief en leent zich voor bijzondere bebouwing 
met een eigen uitstraling. Het is belangrijk dat het stadhuis een eigen gezicht krijgt ten opzichte van het station, 
omdat beide functies een andere betekenis hebben voor de stad en de locatie. 

Treinstation 
Hoewel reizigersaantallen en prognoses geen aanleiding voor NS zijn om grote investeringen te doen, biedt het 
initiatief vanuit de gemeente Den Helder om een stadhuis toe te voegen aan het stationsgebied de kans om de 
situatie voor de toekomst aanzienlijk te verbeteren. De toevoeging van gebouwen en functies in het stations
gebied is welkom, omdat dit leidt tot extra reuring en aanloop door werknemers en bezoekers aan het gebied. 

In eerste instantie is onderzocht of de bestaande fietsenkelder behouden kan worden en door herinrichting de 
bereikbaarheid en functionaliteit van de fietsenkelder kan worden verbeterd. Uit onderzoek blijkt dat handhaving 
van de kelder alleen mogelijk is na grote financiële investeringen en met het accepteren van een aantal 
bouwkundige risico's, waarvan de consequenties pas bij de verdere planuitwerking volledig duidelijk worden. Er 
is gekozen voor het opnemen van een fietsenstalling in de nieuwbouw van het stadhuis. De resterend 
benodigde capaciteit wordt op maaiveld in de stationsomgeving aangelegd. 

Beoogd maatschappelijk resultaat 
De herontwikkeling van de stationslocatie draagt in sterke mate bij aan het creëren van een levendig, 
aantrekkelijk en veilig stadshart met goede en hoogwaardige voorzieningen. De herontwikkeling bestaat uit: 

• nieuwbouw stadhuis; 
• nieuwbouw station; 
« nieuwbouw hotel; 
• herstructurering verkeerssituatie; 
• aansluiting herinrichting Middenweg - Beatrixstraat; 
• kwaliteitsimpuls openbare ruimte. 

Daarnaast geeft de gemeente door vaststelling van het stedenbouwkundig plan en vervolgens de uitvoering 
ervan door Zeestad en de bouw van het stadhuis een krachtig politiek signaal af met betrekking tot de 
voorgenomen stedelijke vernieuwing van de binnenstad van Den Helder. 

Kader 
« 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 de 

stationslocatie als voorkeurslocatie voor een nieuw stadhuis; 
• Op 13 december 2010 heeft de gemeenteraad onder andere ingestemd met: 

- 200 ondergrondse parkeerplaatsen onder het nieuw te bouwen stadhuis; 
- Sloop van het postkantoor (sloop van het postkantoor vindt plaats, nadat de raad de definitieve 
business case heeft geaccordeerd en op basis van een budgetneutrale exploitatie er definitief met de 
bouw van het stadhuis gestart gaat worden; 
- Het college op te dragen minstens drie gevelontwerpen te leveren waaruit de inwoners mogen kiezen; 

• Het vastgestelde ambitiedocument van 6 december 2011: 
- 200 bovengrondse parkeerplaatsen in een gebouwde voorziening achter het stadhuis 
- De 4 beschreven modellen als uitkomst van de samenwerking met de spoorse partijen, in de laatste 
voortgangsrapportage nieuwbouw stadhuis is het voorkeursmodel voor een ontwikkeling met de bouw 
van een nieuw treinstation aan de raad kenbaar gemaakt 

Argumenten 
Het stedenbouwkundig plan vormt het ruimtelijke en relevante kader voor de uitwerking van concrete bouw- en 
inrichtingsplannen binnen de stationslocatie. 

Maatschappelijk draagvlak 
De door de raad vastgestelde participatienota is leidraad geweest voor het communicatietraject rondom het 
stedenbouwkundig plan en het bestemmingsplan. In het in december 2010 door de raad vastgestelde integrale 
communicatieplan is aangegeven hoe het communicatietraject rondom het stedenbouwkundig plan gaat 
plaatsvinden. Zeestad is aangewezen om de communicatie over het stedenbouwkundig plan te organiseren, tot 
aan het moment van besluitvorming 

Bijeenkomsten 
In een zestal bijeenkomsten (met een gemiddelde opkomst tussen de vijftien a twintig personen) zijn alle 
processtappen met direct belanghebbenden besproken, de besluitvorming en de keuzes zijn geduid en er zijn 
aanpassingen in het plan gekomen (bijvoorbeeld hoe de aansluiting van de Boerhaavestraat op de Vijfsprong 
moet worden, dat een hoogte accent op het stadhuis acceptabel is tegenover het stadspark, het terugbrengen 
van de hoogte op de bouwvlek hoek Beatrixstraat en de in-/uitrit van de eventuele parkeergarage). De 
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presentaties die aan de belanghebbende zijn gegeven zijn op de website van Zeestad geplaatst. Bij zeer 
specifieke discussiepunten is ook nog individueel contact geweest met belanghebbenden. Tenslotte is het 
proces door middel van een drietal integrale voortgangsrapportages teruggekoppeld aan de raad. 

Werksessies 
Parallel aan het stedenbouwkundig traject zijn er werksessies gehouden (uitgevoerd door de gemeente) voor 
belangstellenden die mee wilden denken over de vorm, het gebruik en de sfeer van een eventueel nieuw 
stadhuis op de stationslocatie. Met de beperking dat in een dbfm(o)-constructie het consortium zelf met een 
architect en een bouwplan moet komen, binnen de gestelde kaders van de gemeente, is een sfeer voorgesteld 
die aansluit op de bebouwing in de omgeving (Vijfsprong) en doet denken aan het oude treinstation van Den 
Helder. 

Voorafgaande aan de eindpresentaties is het resultaat uit de drie werksessies, te weten drie verschillende 
sfeerbeelden, via de gemeentelijke website publiek gemaakt, zodat iedereen zijn voorkeur voor één van de drie 
modellen kon uitspreken. Daarbij ging een duidelijke voorkeur van de bewoners uit naar het model van het 
'oude treinstation', dat nu uitgewerkt is in het beeldkwaliteitplan. 

Ter inzage legging 
In de periode van ter inzage legging is nog een informatieavond georganiseerd. Ongeveer zestig mensen 
hebben deze avond bezocht. In deze periode zijn meerdere inspraak- en overleg reacties ontvangen. In de nota 
van beantwoording, die onderdeel uitmaakt van het stedenbouwkundig plan, zijn de reacties kort weergegeven 
en beantwoord. 

Ten opzichte van het concept stedenbouwkundig plan zijn naar aanleiding van de inspraakreacties de volgende 
wijzigingen aangebracht: 

• Toevoegen van een fietspad aan de zuidzijde van de Middenweg: In het stedenbouwkundig plan wordt 
deze variant opengehouden. Bij de uitwerking van inrichtingsplannen wordt de uiteindelijke variant 
besproken met ProRail, NS, Fietsersbond, gemeente en Zeestad 

• Maximale bouwhoogte aan de Boerhaavestraat is beperkt tot 9 meter 

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 
De belangrijkste principes voor het stedenbouwkundige plan en beeldkwaliteitplan zijn besproken met de 
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK). In de komende periode wordt met de Commissie de samenwerking 
uitgewerkt en besproken om te komen tot een protocol in de aanbesteding van het stadhuis, waarbij 
werkafspraken worden gemaakt tussen Supervisor Stadshart en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. 

Financiële consequenties 
De plan- en realisatiekosten voor het stedenbouwkundige plan komen ten laste van Zeestad en worden binnen 
de planexploitatie gedekt. Er is een risicoanalyse naar planschade uitgevoerd. Daaruit is naar voren gekomen 
dat met de vaststelling van een op dit stedenbouwkundig plan gebaseerd bestemmingsplan géén planschade te 
verwachten is. 

Communicatie 
Na vaststelling van het stedenbouwkundig plan wordt het plan gepubliceerd (website, Helderse Courant) en 
gaat er een persbericht uit. 

Realisatie 
Na vaststelling van het stedenbouwkundig plan worden de diverse werken in het plangebied in de 
voorbereidende fase van ontwerp, bestek en aanbesteding gebracht. De inrichtingsplannen voor de openbare 
ruimte worden besproken met de direct belanghebbende omgeving en omwonenden. 

In samenhang hiermee wordt een blvc-uitvoeringsplan opgesteld waarin de fasering van de werkzaamheden en 
de bereikbaarheid en leefbaarheid in de uitvoeringsfase wordt vastgelegd met alle stakeholders. 

Ook wordt het ontwerp bestemmingsplan in procedure gebracht. Vaststelling van het bestemmingsplan wordt 
voorzien in het eerste kwartaal van 2013. Na vaststelling van het bestemmingsplan en aanbesteding van het 
stadhuis starten de werkzaamheden, waarbij als eerste de sloop van het voormalige postkantoor zal 
plaatsvinden. 

Afdoening eerdere amendementen gemeenteraad 
In de besluitvorming van 13 december 2010 is bepaald dat de volgende zaken in de definitieve besluitvorming 
moeten zijn uitgewerkt: 
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1. Inzichtelijk maken 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; 

2. Inzichtelijk maken welke kosten gemoeid zijn met het verwerven van het stationsvoorplein; 
3. Inzichtelijk maken wat de infrastructurele wijzigingen behelzen voor hotel Wienerhof en wat de 

financiële consequenties hiervan zijn (en voor wie); 

ad 1. 
Voor de rooilijnen wordt verwezen naar de plankaart bij het stedenbouwkundig plan met in de bijlage bij dat plan 
de schaduwdiagrammen. Het is gebruikelijk dat voor het beoordelen van schaduwwerking 21 maart en 21 
september worden aangehouden. Voor het City House treedt er geen wijziging in de bezonning op, voor de 
woningen aan het Julianaplein slechts in geringe mate. 

ad 2. 
NS rekent voor hun grond en bestaande opstallen een getaxeerde waarde van ca. € 700.000 en leveren dat 
aan Zeestad voor de realisatie van het stedenbouwkundig plan. Een deel van die grond, benodigd voor de 
realisatie van het stadhuis, wordt door Zeestad in bouwrijpe toestand aan de gemeente geleverd. De gemeente 
levert vervolgens aan NS nieuwe commerciële voorzieningen en een technische ruimte en ontvangt daarvoor 
een marktconforme vergoeding van € 500.000. Per saldo wordt er tussen Zeestad/gemeente en NS € 200.000 
verrekend. 

College, NS en Zeestad hebben de uitgangspunten uitgewerkt in een brief die uiterlijk 31 mei a.s. vóór de 
behandeling in de commissie beschikbaar is. Eén en ander onder voorbehoud van besluitvorming door de 
gemeenteraad. 

ad 3. 
De voorgenomen infrastructurele wijzingen - zowel onder- als bovengronds - moeten voor de realisatie van het 
plan (los van de ontwikkeling van bedoelde kavel) uitgevoerd worden. Het is dan mogelijk zonder meerkosten 
deze kavel geschikt te maken voor nieuwe bebouwing. 

In algemene zin wordt nog het volgende toegelicht. Bij iedere (willekeurige) locatieontwikkeling is het 
gebruikelijk dat via de grondexploitatie kavels bouwrijp worden gemaakt en geleverd, in zo'n grondexploitatie 
valt ook de inrichting en/of aanpassing van de infrastructuur, verwervingen, sloopkosten enz. Vanuit een 
grondexploitatie worden vervolgens die kavels geleverd aan ontwikkelaars of andere initiatiefnemers die daarop 
vastgoed realiseren tegen bouw- en bijkomende kosten. Kavels worden tegen een marktconforme grondwaarde 
geleverd. Die waarde kent geen relatie met de benodigde investeringen vanuit de grondexploitatie. 

Den Helder, 22 mei 2012 

secretaris 
H. Raasing 

Burgemeester en Wethouders var/De n Helder, 

burgemeester 
Koen Schuiling 

IT/DÉ en Wethouders var/De n Helder, 

/ 
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