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Onderwerp:  Stimuleringsregeling gevelopwaardering winkelpanden ‘STADSHART DEN HELDER 
2012 – 2013’ 

 
Gevraagd besluit: 

 De Stimuleringsregeling gevelopwaardering winkelpanden 'STADSHART DEN HELDER 2012 – 
2013’ vast te stellen. 

 
Publiekssamenvatting 
Op 1 januari 2010 is de gevelstimuleringsregeling in werking getreden. De gevelstimuleringsregeling heeft tot 
doel ondernemers in het stadshart financieel te stimuleren om hun gevel op te waarderen, om zo de uitstraling 
en aantrekkelijkheid van het stadshart (verder) te verbeteren. In de afgelopen 2 jaar is aan ondernemers 
€46.660,- subsidie verstrekt. Op 1 januari 2012 is de regeling vervallen. Voorgesteld wordt de 
stimuleringsregeling ‘Stadshart DEN HELDER 2012-2013’ vast te stellen, om ook de komende 2 jaar 
ondernemers in het stadshart financieel te stimuleren om hun gevel op te waarderen.  
 
Inleiding 
Op 1 januari 2010 is de gevelstimuleringsregeling in werking getreden. Op grond van deze regeling kunnen 
winkeleigenaren in het stadshart subsidie ontvangen voor het opwaarderen van de gevel van zowel de winkel 
als de verdiepingen daarboven. Op 1 januari 2011 is de regeling met een jaar verlengd tot 1 januari 2012. 
Gelijktijdig met deze verlenging is het maximale subsidiebedrag verhoogd van €3.000,- naar €5.000,- per 
winkelpand. Het doel van het verhogen van het maximale subsidiebedrag is ondernemers extra te stimuleren 
om hun gevel (substantieel) op te waarderen.  
 
In de afgelopen 2 jaar is €46.660,44,- aan subsidie toegekend, waarvan €12.332,45,- in 2010 en €34.327.99,- in 
2011. De regeling is op 1 januari 2012 vervallen. Om ondernemers in het stadshart ook de komende 2 jaar 
financieel te stimuleren om hun gevel op te waarderen is de stimuleringsregeling ‘Stadshart DEN HELDER 
2012-2013’ opgesteld. De inhoud van de ‘nieuwe’ regeling komt overeen met de vervallen regeling.   
 
Beoogd maatschappelijk resultaat 
De stimuleringsregeling heeft tot doel ondernemers in het stadshart financieel te stimuleren om hun gevel 
op te waarderen, om zo de uitstraling en aantrekkelijkheid van het stadshart verder te verbeteren. 
 
Kader 
Uitwerkingsplan Stadshart Den Helder 
Het Uitwerkingsplan heeft tot doel om de samenhang en de kwaliteit van het stadshart te verbeteren. Onderdeel 
van die doelstelling is het opwaarderen van het winkelgebied. Om in aanmerking te komen voor subsidie dienen 
de verbeteringswerkzaamheden daarom aan te sluiten bij het Uitwerkingsplan Stadshart en meer specifiek bij 
de beeldkwaliteitsrichtlijnen uit hoofdstuk 3 van dit plan. 
 
Argumenten 
De afgelopen twee jaar hebben meerdere ondernemers in het stadshart, met behulp van de 
stimuleringsregeling, hun gevel opgewaardeerd en daarmee de uitstraling van het stadshart verder verbeterd. In 
2010 is aan vier ondernemers in totaal €12.332,45,- subsidie verstrekt en in 2011 is aan 7 ondernemers een 
totaal bedrag van €34.327,99,- uitgekeerd. Door de (toegenomen) belangstelling is de stimuleringsregeling 
‘Stadshart DEN HELDER 2012-2013’ opgesteld.   
 
Maatschappelijk draagvlak 
De (oorspronkelijke) regeling is in samenspraak met de woningstichting, Zeestad en de HOB opgesteld.  
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Financiële consequenties 
In overleg met de woningstichting is afgesproken om €15.000,- uit het wijkconvenant Wijkaanpak Plus 
beschikbaar te stellen voor de regeling. Daarnaast wordt de €15.000,- die Zeestad (nog) gereserveerd heeft 
voor de ‘oude’ stimuleringsregeling ingezet voor de ‘nieuwe’ regeling. Dit betekent dat voor de 
stimuleringsregeling in ieder geval €30.000,- beschikbaar is. Ook heeft Zeestad toegezegd om voor zowel 2012 
als 2013 nog eens €15.000,- te reserveren voor de regeling.   
 
Communicatie 
Via een persbericht. 
 
Realisatie 
Met terugwerkende kracht treedt de stimuleringsregeling in op 1 januari 2012 en loopt tot 1 januari 2014. 
 
 
 
Den Helder, 28 februari 2012 
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