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Samenvatting 

De kernactiviteiten van Willemsoord ( verhuren van gebouwen en terreinen, schoonhouden van het 
terrein en ondersteunen van de huurders op Willemsoord in het aantrekken van bezoekers door 
middel van marketingactiviteiten) dragen bij aan het per eind 2016 in de zwarte cijfers komen van 
Willemsoord, onverwachte omstandigheden daargelaten. 
Ook in 2014 is en wordt gewerkt aan het positief beïnvloeden van de exploitatie van Willemsoord BV 
door het verhogen van de omzet door verbetering van de huurinkomsten, verkennen mogelijke 
vestiging van een hotel in gebouw 72 en het aantrekken van nieuwe evenementen. 
Het planmatig onderhoud en de aanpak van hoge energiekosten staan centraal in de 
beheerwerkzaamheden. 
De kostenbesparing in 2013 is in het 1

e
 halfjaar van 2014 voortgezet. Zo is er flink bespaard op de 

personeelskosten, de algemene bedrijfskosten, de kosten beheer terrein/infrastructuur/gebouwen en 
de bijzondere baten en lasten. Verder neemt de leegstand in 2014 af door toename van het aantal 
huurders. Ook het aantal evenementen in 2014 neemt toe ten opzichte van 2013. 
Het exploitatieresultaat van het 1

e
 halfjaar 2014, alsmede het voorlopig resultaat voor 2014 laat een 

verbetering zien. Desalniettemin wordt een negatief exploitatieresultaat over 2014 verwacht. Dit sluit 
aan bij de aankondiging in de 1

e
 en 2

e
 halfjaarrapportage 2013 en meerjarenbegroting 2013-2017. 

Deze rapportage loopt formeel tot en met juni 2014. Het faillissement van Dok51, dat begin juli werd 
aangekondigd, kan nu echter niet ongenoemd blijven. Dit faillissement heeft invloed gehad op de 
huurinkomsten. Er heeft zich een potentiële huurder gemeld waarmee Willemsoord in gesprek is. 
Hierbij wordt kritisch gekeken naar de financiële situatie en concept mogelijkheden voor Dok51. 
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1. Inleiding 
Voor u ligt de halfjaarrapportage Ontwikkelings- en exploitatiemaatschappij Willemsoord BV (afgekort: 
Willemsoord) over het eerste halfjaar van 2014. De halfjaarrapportage geeft een terugblik op de 
werkzaamheden van Willemsoord in het afgelopen half jaar. 
 
Doelstelling  
De doelstelling van Willemsoord BV is “het (her)ontwikkelen van gronden, gebouwen en/of andere 
registergoederen te Den Helder, waaronder de Oude Rijkswerf Willemsoord”. 
 
De kernactiviteiten van Willemsoord op een rij: 

- verhuren van gebouwen en terreinen met als resultaat een positief saldo ten gunste van de 
BV.  

- schoonhouden van het terrein: gefinancierd uit de inkomsten van het parkmanagement. 
- ondersteunen van de huurders op Willemsoord in het aantrekken van bezoekers door middel 

van marketingactiviteiten als evenementen. 
Zoals ook in de meerjarenbegroting opgenomen wordt er naar gestreefd om Willemsoord BV per eind 
2016 in de zwarte cijfers te krijgen, onverwachte omstandigheden daar gelaten. 
 
2. Kaders 
Willemsoord is gehouden aan de kaders die haar zijn meegegeven door de aandeelhouder en de 
vastgestelde gemeentelijke visies. Willemsoord BV voert haar taken uit binnen de statuten die voor de 
BV zijn opgesteld. Bewaking vindt plaats door de Raad van Commissarissen (RvC) en in de Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders (AVA). Het college van B&W is namens de gemeente deelnemer 
aan de AVA. 
 
Gemeentelijke visies 

- Strategische Visie Den Helder 2020 (2007) 
- Visiedocument Willemsoord (2011) 
- Bestemmingsplan en stedenbouwkundig plan Willemsoord (2012) 

 
 
3. Ontwikkelingen Willemsoord 
Er zijn diverse ontwikkelingen die in onderstaande tekst worden toegelicht. 
 
Planmatig onderhoud 
In hoofdstuk 4 is een prognose van de exploitatie voor de jaren 2014 tot en met 2017 opgenomen. 
Aandachtspunt is het planmatig onderhoud. Hiervoor heeft Willemsoord een 
meerjarenonderhoudsplan (MJOP) opgesteld voor zowel de gebouwen als het terrein en de 
infrastructuur. Omdat in het verleden geen groot onderhoud is uitgevoerd, zal voor de komende jaren 
een inhaalslag gemaakt moeten worden. Hiermee is in 2013 gestart met de planning en 
aanbestedingen; de werkzaamheden vinden ondertussen al plaats. 
 
Hoge energiekosten 
Ook de hoge energiekosten blijven vooralsnog een bron van zorg. Met diverse partijen heeft 
Willemsoord overleg en wordt gewerkt aan modellen om de isolatie van verschillende panden op een 
hoger niveau te brengen. In 2014, eventueel met een uitloop in 2015, zullen de benodigde acties 
worden genomen om zodoende de energiekosten terug te dringen.  
De Grontmij is met de adviezen van Bureau Peutz en DWA aan de slag om op korte termijn acties op 
te starten gericht op het verder optimaliseren van de installaties en het aanbrengen van isolatie op die 
plaatsen die het meeste rendement opleveren. 
 
Verbeteren exploitatie 
Ook in 2014 is en wordt gewerkt aan het positief beïnvloeden van de exploitatie van Willemsoord BV 
door het aanpakken van de volgende aandachtspunten: 
  Verhogen van de omzet door verbetering van de huurinkomsten 
Er zijn continu inspanningen vanuit Willemsoord om huurders aan te trekken en/of maatregelen te 
nemen in overleg met bestaande huurders om de samenwerking naar tevredenheid te laten verlopen. 
Mooie resultaten zijn zichtbaar, waaronder bijvoorbeeld de succesvolle verplaatsing van de 
sportschool.  



4 

 

Rapportage 1ste halfjaar 2014 Ontwikkelings- en exploitatiemaatschappij Willemsoord BV 

 

Deze rapportage loopt formeel tot en met juni 2014. Het faillissement van Dok51, dat begin juli werd 
aangekondigd, kan nu echter niet ongenoemd blijven. Dit faillissement heeft invloed gehad op de 
huurinkomsten. Er heeft zich een potentiële huurder gemeld waarmee Willemsoord in gesprek is. 
Hierbij wordt kritisch gekeken naar de financiële situatie en concept mogelijkheden voor Dok51. 
  Verkennen mogelijke vestiging van een hotel in gebouw 72 
De mogelijkheden voor een eventuele vestiging van een hotel in gebouw 72 is onderwerp van studie 
door Willemsoord. 

  Aantrekken van nieuwe evenementen 
Willemsoord heeft een taak in het ondersteunen van de huurders op Willemsoord in het aantrekken 
van bezoekers door middel van marketingactiviteiten als evenementen. Dit jaar staan veel 
evenementen op het programma, waarbij de maritieme uitstraling van Willemoord wordt onderstreept. 
Met Top van Holland, en ook andere partijen, is de samenwerking intensief en levert resultaat op.  
   Renovatie Boerenverdrietsluis 
De start van de renovatie Boerenverdrietsluis staat op het programma voor 2014. Gemeentelijke 
vergunningen zijn rond en in september 2014 gaat de aanvraag richting de provincie de deur uit. De 
komst van het Koningspaar op 12 september 2014 aan de boerenverdrietsluis is een zeer feestelijke 
start van dit traject. 
 
 
4. Financiën 
Allereerst een toelichting in algemene zin op de exploitatie van Willemsoord BV.  Het 
exploitatieresultaat voor 2013 bedroeg € -548.859. Het is onder de omstandigheden positief nieuws 
dat voor 2014 een negatief exploitatieresultaat van circa € - 450.000 wordt verwacht.  
 
De belangrijkste oorzaken voor het dalen van het negatieve exploitatieresultaat betreffen: 

- een besparing op de kosten (kosten onderhoud en beheer terrein/infrastructuur/gebouwen 
door het uitbesteden van deze werkzaamheden, personeelskosten, en juridische kosten) 

- de rentelasten gaan omlaag (door deel aflossing van de lening BNG) 

- de lichte stijging van de inkomsten uit verhuur, waarbij opgemerkt dat de crisis nog niet voorbij 
is en er risico’s blijven bij de verhuur, omdat diverse bedrijven het moeilijk hebben. 
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Verlies- en winstrekening 2013-2017 
In onderstaande tabel wordt de (ingekorte) verlies- en winstrekening van Willemsoord BV toegelicht. 
De definitieve cijfers over 2014 volgen bij de jaarstukken. Gezien de aanlevertermijnen van de stukken 
zijn de cijfers zonder voorbehoud goedkeuring accountant. 
 

 

   Inkomsten 2013 Begroting 
2014     

Prognose 
2014 

Prognose 
2015 

Prognose 
2016 

Prognose 
2017 

 

Verhuuropbrengst 
gebouwen 

739.640   938.620    911.891 1.225.289 1.656.234 1.669.082  

Opbrengst 
terrein+evenementen 

  70.479     20.000      20.000     20.000      20.000      20.000  

Opbrengst 
jachthaven+campers 

121.093   100.000    100.000   110.000    120.000    120.000  

Opbrengst dok 2   26.502     25.000      25.000     25.000      25.000      25.000  

Overige incidentele 
opbrengsten 

  37.852     40.000      65.000              0               0               0  

Bijdrage gemeente DH 
(maatsch.ond) 

293.000   293.000    293.000   293.000    293.000    293.000  

Bijdrage Zeestad 
(leegstand i.v.m. theater) 

  75.000     75.000      75.000              0               0               0  

Totaal inkomsten 1.363.566 1.491.620 1.489.891 1.673.289 2.114.234* 2.127.082  

        

Uitgaven        

Kosten correctief 
onderhoud 

     95.195     90.303      90.303     90.303     90.303      90.303  

Kosten beheer 
terrein/infrastructuur/ 
gebouwen 

   411.506   346.000    324.000   271.000   271.000    271.000  

Kosten jachthaven+ 
camperplaatsen 

   154.296   118.500    120.196     93.500     93.500      93.500  

Kosten terrein+ 
evenementen 

     17.030       5.000        7.500       5.000       5.000        5.000  

Kosten exploitatie dok 2        2.919       5.000        5.000       5.000       5.000        5.000  

Personeelskosten 
management+adm.beheer 

   369.272   306.048    346.500   346.500   316.500    316.500  

Juridische kosten/ 
accountantskosten 

     34.252     47.500      38.000     38.000     38.000      38.000  

Algemene bedrijfskosten    200.162   147.500    203.416   122.500   122.500    122.500  

Afschrijvingen    152.747   184.026    152.747   152.657   152.657    152.657  

Totaal uitgaven 1.437.379 1.249.877 1.287.662 1.124.460 1.094.460 1.094.460  

RESULTAAT    -73.813     
241.743 

   202.229    548.829 1.019.774 1.032.622  

Planmatig onderhoud    187.361   400.000    400.000    400.000    588.000    588.000  

Brim-subsidie               0    -13.429    -13.429      -8.045      -8.045      -8.045  

Financiële baten & lasten    287.686   300.000   268.290    385.000    385.000    385.000  

NETTO-RESULTAAT  -548.859  -444.828  -452.632  -228.126      54.819      67.667  

 
*Deze sprong in inkomsten is te danken aan huurinkomsten Schouwburg. 
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Opmerkingen bij de gepresenteerde cijfers: 
Bij het opstellen van de meerjarenbegroting voor 2014 tot en met 2017 is uitgegaan van een 
realistische inschatting van de inkomsten. Ook de raming van verhuur is gebaseerd op een voorzichtig 
scenario. 
 
Vermogenspositie 2014 
Het eigen vermogen van Willemsoord BV bedraagt per 1-1-2014 € 9.550.599. De langlopende- en 
kortlopende schulden bedragen per 1-1-2014 € 11.200.000. Door de reguliere aflossingen zullen de  
langlopende- en kortlopende schulden per 31-12-2014 € 10.800.000 bedragen. 
 
Globale beschouwing opbrengsten 
De inkomsten zullen vanaf 2014 als gevolg van de komst van de schouwburg stijgen door de toename 
van de verhuur van de panden op Willemsoord. Eind 2014 zullen naar verwachting alle gebouwen 
nagenoeg geheel gevuld zijn, met uitzondering van de gebouwen die bestemd zijn voor de komst van 
het theater en gebouw 66 en 72.  
 
Globale beschouwing kosten 
In 2013 is door Willemsoord hard gewerkt aan het terugdringen van de kosten, en ook in 2014 is deze 
lijn voortgezet.  
 
Globale beschouwing investeringen 
In 2014 zullen de volgende investeringen worden gedaan: 
 

Investeringen Bedrag 
Renovatie Boerenverdrietsluis € 250.000 (€ 3.900.000 subsidie) 
Investering gebouwen t.b.v. toekomstige 
huurders 

€   120.000 

Investering podium 
Investering gebouw 51 (isolatiemaatregelen) 

€   32.000 
€ p.m. (nader uit te werken, wordt nog 
onderzocht) 

 
 
5. Risicoparagraaf 
De risico’s vloeien voort uit de onderwerpen die in deze rapportage zijn opgenomen. Er staan ook 
beheermaatregelen tegenover die staan beschreven in onderstaande tabel. 
 

Risico’s Maatregelen 

Saneringskosten (droge) bij verkoop van niet-
monumentale gebouwen 

In overleg met koper kosten ondervangen en 
zien te voorkomen door aanpassing functie van 
gebouwen 

Score op de aanvraag voor de BRIM-gelden 
2015 is nog niet bekend (per datum 25 aug 
2014). 

Kosten van planmatig onderhoud kunnen bij 
toewijzing BRIM-gelden worden verminderd. 

Hoge energiekosten met doorbelasting naar 
exploitatie huurders 

Via de beurs wordt ingeschreven op goedkopere 
energieleveranciers.  

Inkomsten huurders De crisis is nog niet voorbij en diverse bedrijven 
hebben het moeilijk. In overleg met bedrijven 
wordt gekeken naar mogelijkheden om o.a. 
energie te besparen. 

Willemsoord is een historisch complex, waarbij 
het niet altijd is in te schatten hoe de MJOP 
(meerjarig onderhoudsprogramma)  opname 
zich verhoudt tot de realiteit, waardoor het soms 
noodzakelijk is bepaalde werkzaamheden 
eerder uit te voeren dan gepland. 

Deze kosten worden vooralsnog in het correctief 
dan wel planmatig onderhoud opgenomen. 

Rente is laag, dat is nu positief (veel 
kortlopende leningen aangegaan) 

Monitoring  ontwikkelingen rente. 
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