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Vraag en aanpak 

Vraag van de gemeente Den Helder 

Door het interim Hoofd Grondzaken van de gemeente Den Helder, de heer 
Ralph van Erp, zijn wij benaderd met het verzoek om te adviseren over de 
volgende vraagstelling. 

Gegeven het feit dat Zeestad ontwikkelaar is van Willemsoord, Willems
oord BV exploitant/beheerder is en de gemeente Den Helder for
meel juridisch eigenaar is van het vastgoed op Willemsoord komen we 
tot de volgende vraagstelling: 

1. Hoe wordt het vastgoed (grond en gebouwen) door partijen ingebracht 
in de grondexploitatie (planexploitatie) van Zeestad en in de vastgoed
exploitatie van Willemsoord B. V. ? 

Als het antwoord op vraag 1 is gegeven is de volgende vraag: 

3. Wat zijn de gevolgen voor de grondexploitatie Zeestad en de vastgoed
exploitatie Willemsoord en wat zijn de financiële gevolgen voor de 
gemeente? 

Vervolgens de laatste vraag: 

3. Wat wordt de eigendomssituatie (dus wie wordt eigenaar van) na ont
wikkeling van Willemsoord van: 
a. de schouwburg 
b. de openbare ruimte 
c. de rest van het vastgoed (grond en gebouwen). 

Ons advies was op korte termijn nodig, rekening houdend met de besluit
vorming over de Exploitatie Zeestad fase 1 in de Algemene Vergadering 
van Aandeelhouders van Zeestad CV/BV op 8 juli 2010 en de bestuurlijke 
voorbereiding van deze aandeelhoudersvergadering binnen de gemeente 
in de week van 5 juli 2010. 

Onze aanpak 

Om over de gestelde vragen een goed advies te kunnen uitbrengen hebben 
wij de benodigde stukken ontvangen en een aantal interviews gehouden. 
De interviews hadden het karakter van informatieve gesprekken en zijn 
gevoerd met mevrouw Henny Kaag, hoofd van de afdeling RWO van de 
gemeente, de heer Ferdinand Vreugdenhil, directeur van Zeestad CV/BV, 
de heer Herman Groenheide, directeur van Willemsoord BV en met burge
meester Schuiling. 
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Op basis van deze gesprekken hebben wij voorgesteld een workshop te houden 
om te onderzoeken in welke mate er overeenstemming bestond bij de betrok
kenen over de antwoorden op de gestelde vragen en in hoeverre standpunten 
over diverse zaken, zoals verdeling van de rollen, de verantwoordelijkheden 
en de middelen, uiteen liepen. Bij de workshop waren aanwezig de heer 
Groenheide en mevrouw Chaote van Willemsoord BV, de heer Vreugdenhil 
van Zeestad CV/BV en de heer Van Erp van de gemeente. Onze bevindingen 
uit de workshop hebben wij besproken met mevrouw Kaag van de gemeente. 
Met twee wethouders, de portefeuillehouder van Zeestad, mevrouw Bruin, 
en de portefeuillehouder van Willemsoord, de heer Visser, hebben wij 
tevens interviews gehouden, mede om onze eerste bevindingen te toetsen. 

Dit rapport 

In dit rapport beschrijven wij de situatie zoals die naar onze mening zou 
moeten zijn. Daar waar het in werkelijkheid nog niet allemaal duidelijk is, 
proberen wij die onduidelijkheden weg te nemen, door de gewenste situatie 
te beschrijven. 

Als er verschillende keuzes mogelijk zijn, beschrijven wij die en geven aan 
welke keuze naar onze mening gemaakt zou moeten worden. 
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2 Visies op Willemsoord en Zeestad 

2.1 Toekomst van Willemsoord 

Willemsoord is een parel in Den Helder, die het waard is om tot in lengte van 
jaren gekoesterd te worden. Eigenlijk is iedereen die wij gesproken hebben 
het daar over eens. De voormalige Rijkswerf is met inzet van veel overheids
subsidie gerestaureerd tot een gebied met unieke waarden en ontwikkelings
kansen. De kunst is om dit unieke gebied optimaal in stand te houden, mede 
door het optimaal te gebruiken. 
In dat laatste ligt overigens nog een forse uitdaging: hoe trekje passende 
functies naar het gebied, die bijdragen aan de bestaande kwaliteiten en elkaar 
onderling niet beconcurreren of onmogelijk maken. Een dergelijke zoektocht 
vraagt om creativiteit en inzet van vele betrokken instanties. Die met elkaar 
samenwerken om één doel te bereiken: een alleszins toekomstbestendig 
Willemsoord. 
Hoe eensgezind men ook moge zijn over Willemsoord in het algemeen, over 
de manier waarop het doel bereikt kan worden bestaan nog wel onduidelijk-
hedèn en verschillen van inzicht bij de verschillende betrokkenen. Hierna 
beschrijven wij de belangrijkste betrokken partijen en de rol die zij in het 
voortbestaan van Willemsoord kunnen (lees: zouden moeten) innemen. 

2.2 Rol en verantwoordelijkheid van Zeestad CV/BV 

Niet alleen op Willemsoord spelen nieuwe ontwikkelingen, het hele centrum 
van Den Helder wordt vernieuwd. Om deze niet eenvoudige taak uit te voeren 
is Zeestad CV/BV als tijdelijke ontwikkelingsorganisatie opgericht. De 
gemeente Den Helder en de provincie Noord-Holland zijn elk 50% eigenaar 
van deze organisatie. Tot het ontwikkelingsgebied van Zeestad CV/BV behoort 
ook Willemsoord. Daar waar op Willemsoord nog mogelijkheden zijn voor de 
toevoeging van nieuw vastgoed in de openbare ruimte treedt Zeestad CV/BV 
op als gebiedsontwikkelaar. Dit betekent dat Zeestad verantwoordelijk is voor 
de stedenbouwkundige planvorming, binnen de kaders en de uitgangspunten 
die de gemeente Den Helder heeft vastgelegd. Daarnaast verwerft Zeestad 
CV/BV de benodigde grond en zorgt ervoor dat de bouwrijpe kavels uitge
geven kunnen worden aan ontwikkelaars of gebruikers die vastgoed willen 
realiseren. 

2.3 Rol en verantwoordelijkheid van Willemsoord BV 

Willemsoord BV is ooit begonnen als een samenwerkingsverband met Libéma 
Exploitatie BV en Libéma Vastgoed BV (verder te noemen Libéma). 

is 
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De samenwerking met Libéma is beëindigd en afgerekend; daarna is Willems
oord BV als zelfstandige BV en 100% eigendom van de gemeente Den Helder 
verdergegaan. Ten tijde van de samenwerking met Libéma had Willemsoord 
BV ook de taak om delen van het gebied Willemsoord te ontwikkelen; bij de 
heroriëntatie van Willemsoord BV na het afscheid van Libéma is deze ont-
wikkeltaak verdwenen. 
Willemsoord BV is in belangrijke mate verantwoordelijk voor de toekomst 
van Willemsoord en moet in dat kader enige vrijheid van opereren hebben. 
De (her)ontwikkeling van bestaand vastgoed, zowel rijksmonumenten als 
andere panden, is de verantwoordelijkheid van Willemsoord BV. Daarnaast 
regelt Willemsoord BV het parkmanagement voor Willemsoord en zijn 
gebruikers, en heeft Willemsoord BV een belangrijke rol bij de promotie 
van Willemsoord als cultureel erfgoed en als vestigings- en verblijfsgebied 
voor nautische -en andere functies. 

Rol en verantwoordelijkheid gemeente Den Helder 

De gemeente Den Helder bepaalt de gewenste ontwildcelingsrichting voor de 
stad en wat dat betekent voor Willemsoord. Bij het bepalen van een gebieds-
visie voor Willemsoord is de gemeente leidend. Of Willemsoord als bijzonder 
gebied in stand gehouden moet worden of mag uitgroeien naar een gewone 
stadswijk is aan de gemeente om over te besluiten. En of er nog gebiedsont-
wikkeling mag plaatsvinden op Willemsoord en in welke mate voor welke 
functie is vooral ook aan de gemeente om te bepalen. 
Op Willemsoord heeft de gemeente met beide organisaties, Zeestad CV/BV 
en Willemsoord BV te maken. De gemeente werkt nauw samen met beide 
organisaties en maakt heldere afspraken over de wijze waarop de organisaties 
met elkaar kunnen samenwerken. 
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Samenwerking op Willemsoord 

Gebouwontwikkeling en gebiedsontwikkeling 

Voor Zeestad CV/BV en Willemsoord BV is het duidelijk dat de 
(her)ontwikkeling van gebouwen een taak van Willemsoord BV is. Doorgaans 
betekent een dergelijke ontwikkeling dat een gebouw als casco wordt verhuurd 
aan een eindgebruiker of exploitant en helemaal naar de wensen van die 
huurder wordt afgebouwd. Deze afbouw betreft doorgaans in elk geval installa
ties en inrichting/interieur. Afhankelijk van de aard van de aanpassingen 
blijven deze eigendom van de huurder, of worden door Willemsoord BV 
geïnvesteerd en in de huurprijs verrekend. 

De gronden van Willemsoord die onbebouwd zijn en geschikt zijn voor 
toevoeging van nieuwe functies, worden door Zeestad CV/BV ontwikkeld. 
Zeestad CV/BV verwerft daartoe in principe de grond. In het geval van 
ontwikkeling van gronden die in de boeken van Willemsoord BV staan, 
vergoedt Zeestad CV/BV aan Willemsoord BV de actuele waarde. Na ont
wikkeling van de grond geeft Zeestad CV/BV de grond uit als bouwkavels. 
Doorgaans zal Willemsoord BV niet de koper van de grond en de ontwikke
laar en de toekomstige eigenaar van dat vastgoed zijn. Wel zal Willemsoord 
BV met die toekomstige eigenaar van het vastgoed een aantal afspraken 
willen maken en vastleggen, bijvoorbeeld over het verplicht deelnemen aan 
het parkmanagement en het precieze gebruik van grond en opstallen. Daartoe 
adviseren wij om de grond in erfpacht uit te geven aan toekomstige mede
eigenaren. Erfpacht maakt het mogelijk om de waarde van de grond af te 
rekenen -als afkoopsom ineens of met een jaarlijks te betalen canon- maar 
toch meer zeggenschap te houden over de grond en wat daarop gebeurt. 
Het financiële verschil tussen de boekwaarde die Zeestad CV/BV vergoedt 
aan Willemsoord BV en de uitgifteprijs van de kavels, wordt verantwoord in 
de grondexploitatie van Zeestad CV/BV. Dit verschil zal in het geval van de 
ontwikkeling van de openbare ruimte waarschijnlijk positief zijn, maar dat 
behoeft niet persé het geval te zijn. In het geval de grond wordt uitgegeven in 
erfpacht, zal de gemeente Den Helder of Willemsoord BV als erfVerpachter 
op moeten treden. Zeestad CV/BV is een tijdelijke organisatie en kan deze rol 
niet op zich nemen. De erfVerpachter handhaaft het erfpachtcontract en int de 
canon of de afkoopsom. De erfVerpachter vergoedt in dat geval de waarde van 
de grond aan Zeestad CV/BV. Als de erfpachter canon betaalt dan geldt deze 
canonbetaling als rentevergoeding voor de grondwaarde die de erfVerpachter 
aan Zeestad CV/BV heeft betaald. 
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3.2 Grijs gebied tussen gebouwontwikkeling en gebiedsontwikkeling? 

3.2.1 Gebouw 72 

Het kan lastig worden wanneer er sprake is van samenloop van een gebieds
ontwikkeling en een gebouwontwikkeling. Als voorbeeld hiervan is de ontwik
keling van gebouw 72 in de workshop besproken. Gebouw 72 wordt als casco 
verhuurd aan een exploitant die er een hotel in wil vestigen. Volgens de 
huidige stand van de stedenbouwkundige planvorming is een gebiedsontwikke
ling mogelijk die direct grenst aan gebouw 72, waar tevens de functie van hotel 
of iets dergelijks (long-stay appartementen) mogelijk zou zijn. De hotelexploi
tant heeft ook interesse in de exploitatie van het nieuw te bouwen gebouw. 
Op de vraag wie in een dergelijke casus de ontwikkelaar dient te zijn, zijn 
wij van mening dat ook hier de taakverdeling zoals die is beschreven in 3.1 
gevolgd zou moeten worden. Dat betekent dat beide organisaties, Zeestad 
CV/BV en Willemsoord BV, moeten samenwerken om deze ontwikkeling te 
realiseren, elk vanuit de eigen deskundigheid en verantwoordelijkheid. Naar 
ons idee gaat het mis als één van beide partijen de rol van de ander overneemt: 
dan ontbreekt hoe dan ook de specifieke deskundigheid die vereist is. Uiteraard 
vereist een dergelijke samenwerking een zeer gedegen gezamenlijke voor
bereiding, niet in de laatste plaats in financiële zin. Partijen zullen een geza
menlijke ontwikkelingsexploitatie moeten maken en goed moeten afspreken 
hoe de kosten en opbrengsten, en de risico's, uiteindelijk verdeeld moeten 
worden. Een andere vraag is nog wie bij een gebiedsontwikkeling als die bij 
(en aan) gebouw 72 eigenaar wordt van het nieuwe gebouw. Willemsoord BV 
heeft niet als doel om eigenaar van nieuwbouw in het gebied te worden en 
ontbeert daarvoor de middelen. Het vinden van een geschikte marktpartij 
vraagt aandacht. Mogelijk zal een geïnteresseerde marktpartij dan ook gebouw 
72 in eigendom willen verkrijgen; Willemsoord BV en de gemeente Den 
Helder zullen de vraag of ze bereid zijn om vastgoed af te stoten moeten 
kunnen beantwoorden. 

3.2.2 De schouwburg 

Voor de schouwburg is afgesproken dat Zeestad CV/BV optreedt als ontwikke
laar. In feite is meer sprake van gebouwontwikkeling dan van gebiedsontwik
keling. Mede bepalend voor de keuze wie ontwikkelt is het gegeven dat de 
bestaande schouwburg ook in het werkgebied van Zeestad CV/BV is gelegen, 
en daar bij verplaatsing een te ontwikkelen locatie achterlaat. 

Wat er ook zij van de keuze van Zeestad CV/BV als ontwikkelaar van de 
schouwburg, de directeur van Willemsoord BV en de directeur van Zeestad 
CV/BV kunnen beide goed met deze keuze leven, mits er goede afspraken 
gemaakt worden over verantwoordelijkheids verdeling, risico's, etc. 
Een voorstel voor de opzet van deze samenwerking vindt u in hoofdstuk 4. 
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Principe afspraken en gevolgen voor de verschillende exploitaties 

In de grondexploitatie van Zeestad CV/BV is impliciet toepassing gegeven 
aan een regel, waarvan wij de status niet goed hebben kunnen nagaan. 
Deze regel, of afspraak, werkt als volgt: indien Zeestad CV/BV grond over
neemt van de gemeente, dan betaalt Zeestad CV/BV daarvoor de waarde 
(waarschijnlijk is dat de boekwaarde?) als verwervingskosten. Vervolgens 
vergoedt de gemeente ditzelfde bedrag weer aan Zeestad CV/BV als bijdrage 
in de exploitatie. Per saldo ontvangt Zeestad CV/BV de grond om niet. Voor 
de gemeente lijkt de operatie ook budgettair neutraal te zijn. Toch is er een 
maar aan verbonden. 

Voor gronden op Willemsoord is dit in de deelexploitatie Willemsoord Zuid zo 
opgenomen: de verwervingskosten van ruim € 1,4 miljoen zijn ook als bijdrage 
bij de opbrengsten meegenomen. 

Voor Willemsoord BV betekent gebiedsontwikkeling op Willemsoord inbreng 
van de te ontwikkelen grond tegen een reële uirneemwaarde (zie 3.1). Onduide
lijk is wie deze uitneemwaarde aan Willemsoord BV gaat vergoeden: Zeestad 
CV/BV houdt er in zijn exploitatie geen rekening mee en van de gemeente 
is ook niet bekend of die met deze vergoeding rekening heef t gehouden. Dit 
betekent een risico, niet zozeer voor Zeestad CV/BV omdat Zeestad CV/BV 
zich beroept op de afspraak met de gemeente. Maar ergens is er een waarde 
probleem: bij Willemsoord BV of bij de gemeente. Wij adviseren dit punt 
nader uit te zoeken (wat is de status van de regel, wordt hij op juiste wijze 
toegepast, wat zijn de gevolgen en hoe kunnen we dat regelen?) en een 
afdoende oplossing te zoeken. 
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4 De schouwburg als casus 

4.1 Positieve ontwikkeling 

Alle betrokken partijen zijn enthousiast over een verplaatsing van de schouw
burg van de huidige locatie nabij het station naar de nieuwe locatie op de 
zuidwest hoek van Willemsoord. Voor Willemsoord betekent de schouwburg 
een grote publiekstrekker; voor de stad betekent de verplaatsing dat loopstro
men op gang komen door een gebied dat een dergelijke ontwikkeling goed 
kan gebruiken. Zaak is dat de betrokken partijen optimaal samenwerken om 
met inbreng van verschillende kennis en creativiteit het beste eindresultaat te 
bereiken. 

4.2 Financiële aspecten 

Van de grondexploitatie van Zeestad fase 1 maakt de nieuwe schouwburg deel 
uit. In deze grondexploitatie is rekening gehouden met een negatief saldo (op 
contante waarde) op de grondexploitatie van de nieuwe schouwburg van circa 
€ lfj'miljoen. Dit bedrag geldt voor de ontwikkeling van de nieuwe schouw
burg als taakstellende bijdrage uit de grondexploitatie. Voor de nieuwe 
schouwburg zijn ontwerpschetsen gemaakt, als verkenning voor de mogelijk
heid van de vestiging de schouwburg in de betreffende gebouwen (gebouwen 
60 A t/m F). De schetsen zijn globaal en hebben nog geen status, in die zin 
dat wat nu getekend is nog geen goed beeld geeft van wat er uiteindelijk 
gerealiseerd zal worden. Omdat sprake is van een taakstellend budget, zal het 
definitieve ontwerp sterk bepaald worden door het bijbehorende kostenplaatje. 

4.3 De businesscase als over-all haalbaarheidsonderzoekinstrument 

Om het proces van de ontwikkeling van de schouwburg goed voor te bereiden 
en het streven naar de maximale combinatie van de gebouwkwaliteit en de prijs 
te ondersteunen, adviseren wij u een haalbaarheidsonderzoek in de vorm van 
een businesscase uit te voeren. Onder een businesscase verstaan wij in dit 
verband het in beeld brengen van alle financiële aspecten van de verplaatsing 
van de schouwburg, onafhankelijk van de vraag voor welke partij iets finan
ciële gevolgen heeft en in welke exploitatie dat tot uitdrukking komt. Alle 
kosten en opbrengsten worden in beeld gebracht en er resteert een saldo. 
Opgave voor een sluitende businesscase is dat gezocht wordt naar een neutraal 
saldo. Alle partijen die bij de verplaatsing van de schouwburg in financiële zin 
betrokken zijn, werken mee aan de businesscase. Dit maakt dat samen creatief 
gezocht wordt naar oplossingen, en dat een oplossing voor de ene partij niet 
ten koste van een andere partij gaat. 
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Aspecten die in de businesscase aan de orde dienen te komen zijn in elk geval: 
- verwerven van de huidige schouwburg en vergoeden van de waarde aan de 

huidige eigenaar 
- bepalen welke gebouwen op Willemsoord Zuid betrokken zijn 
- bepalen van de inbrengwaarde van de gebouwen Willemsoord Zuid 

(van Willemsoord BV in de businesscase) 
- gebouwen vrij van huur maken voor herontwikkeling 
- proberen goede bestaande huurders in te passen in het ontwerp van 

de nieuwe schouwburg 
- het ontwerp mogelijk aanpassen voor belangrijke huurders (zoals het 

Reddingsmuseum?) 
- beëindigen van de huurcontracten met de zittende huurders, als ze niet 

in de nieuwbouw terugkeren; de uitplaatsingvergoeding bepalen 
- aanpassen van de huurcontracten met zittende huurders, als ze wel in de 

nieuwbouw terugkeren; een tijdelijke locatie verhuren en/of een uitplaat
singvergoeding betalen 

- principeafspraken maken met de nieuwe hoofdhuurder 
- huurders zoeken voor de nieuwe beschikbare ruimte 
- de derving van de huurinkomsten tijdens de ontwikkeling bepalen 
- de investeringen in de herontwikkeling vaststellen 
- optimaliseren van de exploitatie in het nieuwe gebouw (bijvoorbeeld 

gezamenlijk gebruik maken van bepaalde diensten) 
- bepalen van de nieuwe inbrengwaarde op basis van reële huurcontracten 

(huurprijs per m2, lengte huurcontract en leegstandsrisico). 

Daarnaast wordt in de businesscase een verdeling gemaakt van de kosten, de 
opbrengsten en de risico's, op basis van de rol en de verantwoordelijkheid 
die de partijen voor de schouwburg hebben: Willemsoord BV als verhuurder / 
gebouweigenaar, Zeestad CV/BV als ontwikkelaar, de gemeente als subsidie
verstrekker en gebiedsverantwoordelijke en Stichting de Kampanje als toe
komstige exploitant van het gebouw. 
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5 De toekomst van Willemsoord 

5.1 De huidige BV 

Willemsoord BV heeft in zijn relatief korte bestaan al verschillende organi
satieontwikkelingen meegemaakt: van restauratie naar in stand houden van 
vastgoed, van samenwerkingsverband met Libéma BV naar 100% gemeente 
BV, van ontwikkelings-BV naar exploitatie en beheer BV. Niet alle verande
ringen zijn bewust gestuurd, maar zijn de BV min of meer overkomen. 
In de afgelopen jaren is de onderneming opgeruimd en de transitie afgerond. 
Er kan aan een nieuwe situatie gewerkt worden. Daarvoor is een aantal keuzes 
nodig. 

5.2 "Economisch eigenaar" 

Over de eigendomssituatie van het vastgoed op Willemsoord bestaat verwar
ring. De directeur van Willemsoord BV ziet Willemsoord BV als economisch 
eigenaar van de gebouwen op Willemsoord. 

\ 
Als economisch eigendom wordt gezien als de feitelijke beschikkingsmacht 
over de gebouwen, dan is die beschikkingsmacht wel degelijk bij Willemsoord 
BV ondergebracht: Willemsoord BV exploiteert de gebouwen als waren zij 
eigendom van Willemsoord BV. Daarnaast heeft de gemeente, naar het zich 
laat aanzien, de gebouwen overgeboekt uit de gemeentelijke administratie naar 
de administratie van Willemsoord BV, alsof Willemsoord BV een gemeente
lijke dienst is. Overboeken naar een BV, ook al is dat een 100% gemeentelijke 
BV, kan eigenlijk niet op deze manier plaatsvinden. Het is wel de huidige 
situatie. 

In civiel juridische zin is Willemsoord BV geen eigenaar van de gebouwen. 
De gemeente is eigenaar en heeft de gebouwen niet juridisch geleverd aan 
Willemsoord BV. Van slechts één gebouw heeft Willemsoord BV de zakelijke 
rechten verworven: het recht van erfpacht op de grond en het recht van opstal 
op het gebouw. Deze overdracht en levering waren nodig om hypotheek te 
kunnen geven op het gebouw. Vestigen van hypotheek is op basis van "econo
mische eigendom" niet mogelijk: "economische eigendom" is "geen eigen
dom" heeft de Hoge Raad bepaald, als het om civiel recht gaat. 

5.3 Toekomstvisie op Willemsoord en Willemsoord BV 

Over het unieke karakter van het gebied Willemsoord hebben wij in 2.1 al 
het een en ander aangegeven. De vraag die hier aan de orde is, is hoe dat 
unieke karakter in organisatorische zin het beste ondersteund kan worden. 



Twynstra Gudde 

Het bijzondere van Willemsoord is dat het een complexmonument is, waarvan 
een aantal rijksmonumenten deel uitmaakt. Aan de restauratie van het geheel is 
veel geld besteed, waarmee het vastgoed in de huidige goede staat is gebracht. 
Om deze goede staat van het vastgoed te behouden is het stelselmatig uitvoeren 
van onderhoud nodig. Maar daarmee komt nog niet het gebied tot leven, 
daarvoor is meer nodig. Daarvoor zijn zaken als gebiedspromotie en een 
thematische aanpak nodig, om als gebied als geheel bezoekers te trekken en 
succesvolle activiteiten te organiseren. 
Wij zijn van mening dat een gemeentelijke BV zoals Willemsoord BV nu is 
een aantal voordelen in zich heeft om het gebied Willemsoord in dit stadium 
goed te exploiteren. 
- Een afzonderlijke BV met de verantwoordelijkheid om het vastgoed in een 

goede staat van onderhoud te hebben en te houden, heeft de voorkeur boven 
gemeentelijke exploitatie van de panden. Bij gemeentelijke exploitatie heb
ben reserveringen voor onderhoud altijd het risico in zich dat andere politie
ke keuzes tot andere bestedingen leiden. Anders gezegd: de lange termijn 
planning die nodig is voor het degelijk onderhouden van monumenten ver
houdt zich soms slecht met de politiek gewenste inzet van middelen die 
meer op de korte termijn gericht is. Niet zozeer de gemeente Den Helder, 
maar gemeentes in het algemeen hebben de neiging om hun vastgoedbezit 
niet zo goed te onderhouden. Vaak zijn gemeentepanden goed herkenbaar 
iri een stad. 

- De huurders zouden een belangrijkere rol kunnen spelen en zelf bijvoor
beeld de gebiedspromotie met elkaar kunnen regelen. Ook het organiseren 
van evenementen zou door de huurders van vastgoed geïnitieerd kunnen 
worden. Een groter aantal taken dat nu bij Willemsoord BV is onderge
bracht, zou geprivatiseerd kunnen worden. Wij hebben er aarzelingen bij 
of dat in de praktijk goed gaat werken. Huurders lijken samen een eenheid 
te vormen, maar kunnen totaal verschillende belangen bij ontwikkelingen 
in het gebied hebben. Zolang er één exploitant is die alles organiseert, is 
dat het gezamenlijke richtpunt voor kritiek. Alleen dat is al een belangrijke 
functie. Valt deze centrale functie weg, dan blijken huurders ook vaak 
niet toe te komen aan het organiseren van de collectiviteit. 

- Een BV die alleen voor het gebied Willemsoord verantwoordelijk is, zal 
zich daar intensiever voor inzetten, dan een organisatie die ook nog met de 
zorg voor allerlei andere gebouwen en gebieden belast is. Combinaties van 
gebieden en van vastgoed kunnen een meerwaarde hebben als er voldoende 
parallelle belangen zijn. 

- Een grotere afstand tussen Willemsoord BV en de gemeente, in de zin van 
meer aandeelhouders van buiten de gemeente is wellicht in de toekomst na 
te streven. Stadsherstelorganisaties, die vaak als voorbeeld voor Willems
oord BV genoemd worden, hebben doorgaans een groter afstand tot de ge
meente: de gemeente is slechts één van de aandeelhouders. 
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Nu het gebied Willemsoord nog voor relatief ingrijpende gebiedsontwikke-
lingen staat, heeft het ook voordelen voor de gemeente om dichtbij en samen 
met de BV de benodigde beslissingen te kunnen nemen, zonder dat allerlei 
belangen van anderen ook meespelen. Het vereist van de gemeente wel een 
zorgvuldige uitvoering van de rol als aandeelhouder van de BV. 

Naar onze mening verdient het aanbeveling om Willemsoord BV steviger te 
positioneren, opdat zij haar rol als gebieds- en vastgoedexploitant kan verster
ken en waarmaken. Dat vereist een aantal wijzigingen voor Willemsoord BV: 
- het juridisch eigendom van het vastgoed dient aan Willemsoord BV over

gedragen te worden, tenzij dat om fiscale redenen zeer kostbaar en dus on
gewenst is. Dit punt dient door een fiscalist nader uitgezocht te worden, 
met name voor wat betreft de overdrachtbelasting bij transacties van rijks
monumenten. Als een juridische eigendomsoverdracht ongewenst is dienen 
gemeente en Willemsoord BV afspraken met elkaar te maken hoe zij dan 
met het vastgoed kunnen omgaan en hoe aan Willemsoord BV de benodigde 
beschikkingsbevoegdheid kan worden gegeven 

- de financiële afspraken tussen Willemsoord BV en de gemeente behoeven 
een herijking. Duidelijk moet zijn wat wel en wat niet ten laste van Wil
lemsoord BV kan worden gebracht, rekening houdend met de belangen van 
Willemsoord BV en van de gemeente. Gegeven de huidige financiële situa
tie dient Willemsoord BV geen beleidsubisdies te verstrekken. Willemsoord 
BV zou slechts uit beleggingsmotieven moeten besluiten om door haar ge
wenste functies tegen een gereduceerd tarief te huisvesten, en weerstand 
moeten bieden aan de politieke druk om huren om andere redenen te mati
gen. De financiële positie van Willemsoord biedt voorlopig geen uitzicht 
op dividenduitkeringen vanwege de negatieve winstreserve 

- een Raad van Commissarissen met een aantal kundige specialisten op 
verschillend gebied kan een bijdrage leveren aan de versterking van 
Willemsoord BV. Ooit is de RvC van Willemsoord opgeheven: wij pleiten 
ervoor om er weer één in te stellen, mede om de positie van de directeur 
van Willemsoord BV te verstevigen. 
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6 Conclusies en aanbevelingen 

6.1 Samenwerken aan Willemsoord 

Bij de start van onze opdracht leek het erop dat er grote verschillen van inzicht 
waren tussen Zeestad CV/BV, Willemsoord BV en de gemeente Den Helder 
over de ontwikkelingen op Willemsoord en over de verdeling van rollen en 
verantwoordelijkheden. Tijdens onze gesprekken hebben wij geconstateerd 
dat er in belangrijke mate een gedeelde visie is over de ontwikkeling van 
Willemsoord. Ook bij het bespreken van de verdeling van verantwoordelijk
heden hebben wij geen onoverkomelijke discrepanties waargenomen. 
Wel is er behoefte aan duidelijkheid en transparantie over afspraken tussen 
twee partijen die ook gevolgen voor andere partijen kunnen hebben. Waar 
onduidelijkheden bestaan dienen die zo snel mogelijk weggenomen te worden. 
Tijdens de workshop hebben wij de noodzaak van gezamenlijk optrekken bij 
belangrijke projecten, zoals de realisatie van de nieuwe schouwburg, aange
geven. Wij kregen de indruk dat deze noodzaak bij alle partijen gevoeld werd, 
en dat de bereidheid tot samenwerken zeker aanwezig is. 

'S 
6.2 Concrete beantwoording van de gestelde adviesvragen 

Alhoewel wij denken dat wij ten minste al impliciet antwoord hebben gegeven 
op de gestelde adviesvragen, willen wij ze hieronder nog kort en concreet 
beantwoorden. 

Vraag 1. 
Hoe wordt het vastgoed (grond en gebouwen) door partijen ingebracht in de 
grondexploitatie (planexploitatie) van Zeestad en in de vastgoedexploitatie 
van Willemsoord B.V.? 
- Het vastgoed wordt in de grondexploitatie ingebracht tegen een waarde die 

op basis van reële parameters, zoals huuropbrengsten, is bepaald. Dat kan 
de in opdracht van Willemsoord BV getaxeerde waarde zijn, mits daarin niet 
teveel optimistische aannames over de ontwikkelingen in de toekomst zijn 
verwerkt (zoals betaald parkeren, als dat nog nergens is in de omgeving is 
ingevoerd). Doorgaans zal het de actuele waarde zijn waarvoor het vastgoed 
in de boeken is opgenomen. 

- Om de waarde te bepalen waartegen het vastgoed weer van grondexploitatie 
naar vastgoedexploitatie overgedragen kan worden, kan dezelfde systema
tiek toegepast worden. Vaak zullen de potentiële huuropbrengsten van het 
pand gestegen zijn, waardoor ook de inbrengwaarde toeneemt. 
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Vraag 2. 
Wat zijn de gevolgen voor de grondexploitatie Zeestad en de vastgoedexploi
tatie Willemsoord en wat zijn de financiële gevolgen voor de gemeente? 
- De grondexploitatie Zeestad en de vastgoedexploitatie Willemsoord worden 

op deze manier beide met reële waarden geconfronteerd. 
- Een afspraak dat de gemeente de inbrengwaarde van vastgoed compenseert 

met een bijdrage zal financiële gevolgen hebben voor de gemeente. 

Vraag 3. 
Wat wordt de eigendomssituatie (dus wie wordt eigenaar van) na ontwikkeling 
van Willemsoord van: 
a. de schouwburg 
b. de openbare ruimte 
c. de rest van het vastgoed (grond en gebouwen). 

In onze visie dat de positie van Willemsoord BV als hoeder van Willemsoord 
versterkt moet worden past het om het eigendom van het vastgoed weer aan 
Willemsoord BV terug over te dragen. Dat betekent dat Willemsoord BV 
eigenaar wordt van de schouwburg (althans van het gebouw, mogelijk niet 
van het inbouwpakket dat specifiek voor de schouwburg is), van de openbare 
ruimte en van de rest van het vastgoed. 

\ 
6.3 Aanbevelingen 

1. Over de uitgifte van grond na ontwikkeling op Willemsoord (3.1) 
Om na de ontwikkeling van de grond afspraken te kunnen maken met de koper 
van de grond, bijvoorbeeld over het verplicht deelnemen aan het parkmana-
gement en het precieze gebruik van grond en opstallen, adviseren wij om de 
grond in erfpacht uit te geven aan toekomstige mede-eigenaren op Willems
oord. 

2. Over afspraken tussen de gemeente en Zeestad CV/BV over de inbrengwaar
de van grond (3.3) 
Wij adviseren dit punt nader uit te zoeken en een afdoende oplossing te 
zoeken: wat is de status van de regel, wordt hij op juiste wijze toegepast en 
wat zijn de gevolgen? 

3. Over de haalbaarheid van de schouwburg (4.3) 
Om het proces van de ontwikkeling van de schouwburg goed voor te bereiden, 
en het streven naar de maximale combinatie van gebouwkwaliteit en prijs te 
ondersteunen, adviseren wij u een haalbaarheidsonderzoek in de vorm van een 
businesscase uit te voeren. Onder een businesscase verstaan wij in dit verband 
het in beeld brengen van alle financiële aspecten van de verplaatsing van de 
schouwburg, onafhankelijk van de vraag voor welke partij iets financiële 
gevolgen heeft en in welke exploitatie dat tot uitdrukking komt. 

1 4 t 
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4. Over de toekomst van Willemsoord BV (5.3) 
Naar onze mening verdient het aanbeveling om Willemsoord BV steviger 
te positioneren, opdat zij haar rol als gebieds- en vastgoedexploitant kan ver
sterken en waarmaken. Dat vereist een aantal wijzigingen, danwel herijkingen, 
voor Willemsoord BV voor wat betreft het juridisch eigendom van het vast
goed, de financiële afspraken tussen Willemsoord BV en de gemeente en het 
weer instellen van een Raad van Commissarissen. 


