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Samenvatting

1.1. Opdracht van de raad.
1.1.1. Onderzoek en verkenning
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 11 juni 2007 aan het college opdracht gegeven tot het
uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden van nieuwbouw van een stadhuis
in het stadshart. Die opdracht is een uitvloeisel van het coalitieprogramma 2006-2010 en een
uitwerking van de Strategische Visie Den Helder 2015, het Structuurplan Stadshart (2005) en het
concept Uitwerkingsplan Stadshart (2008).
Het onderzoek is voorbereid door een ambtelijke werkgroep, aangestuurd door een bestuurlijke
stuurgroep en gevolgd door een klankbordgroep uit de gemeenteraad. Dit haalbaarheidsonderzoek is
voorafgegaan en gebaseerd op een Nota van Uitgangspunten; deze is vastgesteld door het college op
1 april 2008. En als bijlage bij dit onderzoeksrapport gevoegd.
Het onderzoek heeft zich gericht op verschillende deelterreinen die in het onderzoek per paragraaf zijn
uitgewerkt. Het gaat dan vooral om de gebouwfilosofie, het bouwvolume, de locatiekeuze, de
stedenbouwkundige inpassing, de verkeersafwikkeling, bouwkundige aspecten, de grondexploitatie,
de financiering en de gebouwexploitatie.
BNG Consultancy Services heeft ons begeleid in het onderzoek naar verschillende inkoop- en
aanbestedingsvarianten. Vergeleken zijn de traditionele bouwwijze, het Living Building Concept (LBC)
en de DBFM constructie (Design, Build, Finance en Maintain). Het rapport van BCS is bij dit
onderzoeksrapport gevoegd.
Verder is globaal gekeken naar aspecten als bodemvervuiling, kabels- en leidingen, bestemmingsplan
en eigendom.

1.1.2. De resultaten
De resultaten van het onderzoek zijn zondermeer positief te noemen. Nieuwbouw van een stadhuis in
het stadshart op de stationslocatie is haalbaar. Stedenbouwkundig is het gebouw prima inpasbaar in
de stadshartplannen. Het is een A -locatie, daar waar het gaat om de bereikbaarheid per openbaar
vervoer. Voor autogebruik van personeel en bezoekers kan een parkeergarage onder het gebouw
worden gerealiseerd. Er is naar het zich laat aanzien geen noemenswaardige bodemverontreiniging
op het beoogde terrein. De problematiek ten aanzien van de ter plaatse aanwezige kabels en
leidingen lijkt overzichtelijk. Erg belangrijk is, dat de betreffende gronden geheel en onverkort in
eigendom van de gemeente zijn. Voor de exploitatie van het nieuwe stadhuis zijn structureel middelen
beschikbaar in de gemeentelijke meerjarenbegroting. Op basis van de bestaande afspraken over het
structureel opbouwen van de reserve stadhuis, de vastgelegde wijze van afschrijven en het te
hanteren rentepercentage is een scenario gemaakt dat aangeeft dat het dekkingstekort in de eerste
exploitatie jaren kan worden opgevangen door de opgebouwde reserve.
Uiteraard zijn er punten die extra aandacht vragen. Het geldende bestemmingsplan laat
kantoorbebouwing gedeeltelijk toe. Het bestemmingsplan moet dus worden aangepast, met alle
waarborgen van inspraak en rechtszekerheid. Het postkantoor heeft een cultuurhistorische waarde.
Uit initieel onderzoek is gebleken dat het gebouw niet behouden kan worden. In stedenbouwkundig,
infrastructureel, bouwtechnisch en qua gebruikswaarde is het gebouw disfunctioneel. De situering, de
bouwkundige staat, de indeling en de constructie zijn van dien aard, dat inpassing van het pand in een
nieuw stadhuis niet aan de orde kan zijn. De toch beperkte belangen van behoud wegen daarom niet
op tegen de genoemde belangen en de meerkosten.
Het adviesrapport van BCS behandelt de inkoop/aanbestedingsvarianten en neigt naar toepassing
van een DBFM light concept. Bouw en beheer door een marktpartij. Zowel DBFM als LBC bieden
wellicht kansen op lange termijn voordeel. De concepten DBFM en LBC zijn echter nieuw in
Nederland en brengen de nodige risico's en voorbereidingskosten met zich mee. Aanvullende
verkenning van deze varianten is gewenst en in gang gezet.
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Belangrijk is ook dat in de traditionele variant bij eigendom de BTW voor 90% compensabel is. Bij
DBFM en LBC is sprake van een beschikbaarheids- c.q. gebruiks-/huur- vergoeding. De BTW is dan
mogelijk niet verrekenbaar. Dit wordt nu ook verder onderzocht.
De definitieve keuze voor een inkoop/aanbestedingsconstructie staat op dit moment de planning van
de voorbereiding niet in de weg. Een definitief bestuursvoorstel voor de
inkoop/aanbestedingsconstructie zal in de maand januari van het volgende jaar worden aangeboden.
Wij opteren vooralsnog voor traditionele aanpak op basis van een "turnkey" projectuitvoering met
strikte afspraken over bouwsom, kwaliteit, functionaliteit, meer- en minder werk en levertijden. Met
deze aanbestedingconstructie, waarbij ontwerp, planuitwerking en realisatie bij een marktpartij ligt, is
in Nederland veel ervaring opgebouwd.

1.1.3. Conclusies
*
*
*
*

Nieuwbouw van een stadhuis in het stadshart op de stationslocatie is op basis van de nu
beschikbare gegevens zondermeer realiseerbaar.
Het eventueel inpassen van het bestaande postkantoor levert veel complicaties op die niet
opwegen tegen de cultuurhistorische waarde.
Het benodigde totaalkrediet is maximaal 41,5 mln. euro op basis van prijspeil 2012. De
daarvoor benodigde dekking is dan aanwezig.
Realisatie op basis van een "turnkey" realisatiecontract heeft de vooralsnog de voorkeur maar
een definitieve keuze zal worden gemaakt zodra het lopende onderzoek aanvullende
onderzoek naar de alternatieven is afgerond.
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Inleiding

2.1.

Histohe
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In 1987 is net bestuur en een groot deel van net ambtelijke apparaat van de Kerkgracht verhuisd naar
net pand Drs. F. Bijlweg 20 en anno 2008 nog altijd in gebruik als het stadhuis van de gemeente Den
Helder. Een goeddeels leegstaande serviceflat voor senioren, in eigendom van de gemeente, werd
geschikt gemaakt voor huisvesting die bedoeld was tijdelijk te zijn. Andere panden in gebruik voor
administratieve functies waren:
•
•
•

Openbare Werken (later Stadsontwikkeling & Beheer)
Sociale Dienst (later Werk & Inkomen)
Groene Poolster

aan de Sportlaan
aan de Van Galenstraat
aan de Pasteurstraat

Naast onder andere:
•
De "werf aan de Ambachtsweg (opslaglocatie van Openbare Werken) met een
bescheiden kantoorfunctie.
•
De "reiniging" aan de Nijverheidsweg (uitvalsbasis voor grijs en groen) met een
behoorlijke kantoorfunctie.
Al snel na de verhuizing ontstonden plannen voor uitbreiding van het stadhuis of voor een meer
definitieve huisvesting voor het hele gemeentelijke apparaat, zowel frontoffice als backoffice. Een
groot aantal locaties in de stad heeft de revue daarbij gepasseerd. In 1997 is een uitgebreide excursie
naar diverse stadhuizen in den lande gehouden met college, raad en ambtelijke ondersteuning. Het
heeft niet tot concrete resultaten mogen leiden.
In de tussenliggende periode is wel een aantal verbeteringen gerealiseerd in de gemeentelijke
huisvesting. De locaties Sportlaan en Van Galenstraat voldeden niet meer aan de technische en
wettelijke normen en zijn afgestoten. Daarvoor zijn in 2003 en 2006 in de plaats gekomen:
•
•

Voor de afdelingen RWO en SB
Voor de afdeling WIZ

huurpand Drs. F.Bijlweg 1
huurpand Drs. F.Bijlweg 2

Beide locaties zijn op loopafstand van het stadhuis en deze gebouwen voldoen aan de ARBO-eisen.
De looptijden voorde huurcontracten zijn respectievelijk 10jaar vanaf 2003 (Bijlweg 1) en 5jaarvanaf
2006 (Bijlweg 2), daarvoor is gekozen vanwege de gekoesterde wens tot nieuwbouw.

2.2. Besluit raad,

bestuursopdracht

Op diverse momenten in de recente geschiedenis duikt het plan voor een nieuw stadhuis weer op.
Voorbeelden daarvan zijn:
•
de Strategische Visie 2000-2015,
•
het Coalitieprogramma 2006-2010,
•
het Uitwerkingsplan Stadhart 2008.
Op 11 juni 2007 heeft de gemeenteraad het college opdracht gegeven om de haalbaarheid van het
gewenste, nieuwe stadhuis te onderzoeken. De redenen zijn helder, divers en urgent van aard. De
bestuursopdracht is als bijlage bij deze rapportage gevoegd. Kortheidshalve wordt daarnaar
verwezen.

2.3. Uitwerking

opdracht

De uitwerking van de opdracht heeft plaatsgevonden in diverse werkvormen zoals brainstorm,
werkbezoeken, vergaderingen en vrije gedachtevorming.
Op basis daarvan is een Nota van Uitgangspunten tot stand gekomen. Op basis van de input die
daaruit voort is gekomen is gewerkt aan dit haalbaarheidsonderzoek.
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Er is nadrukkelijk voor gekozen om niet te werken aan een uitgewerkt Programma van Eisen. Het is
niet nodig en niet zinvol om nu al -gedetailleerd - te willen bedenken aan welke (input) eisen het
gebouw straks moet gaan voldoen. Deels weten we dat nog niet exact, deels leveren externe partijen
in het verdere traject kwalitatieve bijdragen. Bovendien zijn de techniek en de markt continu in
beweging.
Het is de kunst een gebouw neer te (laten) zetten dat niet alleen over 5 jaar voldoet op het moment
dat we er in trekken, maar dat ook daarna voldoende flexibiliteit in zich heeft om mee te groeien met
toekomstige ontwikkelingen. Verschillende concepten zijn belicht: traditioneel, living building concept
(LBC) en DBFM concept. Zie het rapport van BCS.
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Organisatie en begeleiding onderzoek

Voor de uitvoering en de begeleiding van net haalbaarheidsonderzoek is gewerkt met een werkgroep,
een stuurgroep en een klankbordgroep.
Met BNG Consultancy Services (BCS) van de Bank Nederlandse Gemeenten hebben we de
investerings- en de exploitatielasten berekend en de meest optimale financieringsvarianten
onderzocht. Het vraagt nog enig aanvullend onderzoek, dit wordt voor 1 januari 2009 afgerond.
Verder is er een brainstormsessie gehouden in december met collega's uit verschillende disciplines
over thema's als duurzaamheid, flexwerken, ICT, transparantie etc. Deze onderwerpen zijn ook
besproken in een themabijeenkomst op 26 juni 2008 voor alle collega's.

3.1. Werkgroep
De werkgroep heeft de besluitvorming en de vergaderingen van de stuurgroep en de klankbordgroep
voorbereid en gemiddeld een keer per twee maanden vergaderd over inhoud, proces en voortgang
van het project. De werkgroep bestaat uit:
Dhr. L. Berends
Dhr. R. Schakel
Dhr. W. van Bemmel
Dhr. P. van Zandvoort/ Mevr.F. ten Berge
Dhr. A. Jansen/Mevr. T. Berkhout
Dhr. N. van de Bovenkamp
Dhr. J. Schouten
Mevr. S. Schra
Dhr. M. Huisman
Mevr. J. Kramer
Mevr. P. van der Kooij

Voorzitter/projectleiding (tot 01-07-08)
Voorzitter/projectleiding (vanaf 01-07-08)
Grondzaken
Zeestad BV
Communicatie (vanaf 01-01-08)
Dienstverlening (vanaf 01-03-08)
Huisvesting
Financien
Griffier (vanaf 01-05-08)
OR (vanaf 01-06-08)
Ondersteuning

De Ondernemingsraad (OR) is structureel gei'nformeerd en in de besluitvorming betrokken. Vanaf 1
juni 2008 maakt de OR ook deel uit van de werkgroep.
Voor de ruimtelijke en stedenbouwkundige inpassing is met RWO gekozen voor primaire afstemming
met en deelname in de werkgroep door Zeestad BV.

3.2. Stuurgroep
De stuurgroep heeft richting gegeven aan de uitvoering van het haalbaarheidsonderzoek en knopen
doorgehakt. Daar waar nodig heeft de stuurgroep stukken ter besluitvorming voorgelegd aan Raad en
College. De stuurgroep heeft de volgende samenstelling:
Dhr. S. Hulman
Dhr. J. Boskeljon
Dhr. F. Vreugdenhil
Dhr. B. Hoogland
Dhr. J. Schouten
Dhr. L. Berends
Dhr. R. Schakel
Mevr. P. van der Kooij

Burgemeester/voorzitter
Wethouder Ruimtelijke Ordening
Zeestad
Concerndirectie
Huisvesting
projectleiding (tot 01-07-08)
projectleiding (vanaf 01-07-08)
Ondersteuning

De stuurgroep heeft het haalbaarheidsonderzoek besproken op 8 September 2008 en 1 oktober 2008
en ter besluitvorming voorgelegd aan het college.
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3.3. Klankbordgroep
Door middel van een klankbordgroep is het contact met de raad vorm gegeven. De klankbordgroep
heeft het onderzoek ruimhartig ondersteund, de stuurgroep gevoed met soms kritische reacties, nuttig
commentaar en bruikbare suggesties in een constructieve en positieve sfeer. De samenstelling van de
klankbordgroep is:
Dhr. S. Hulman
Mevr. T. Biersteker
Dhr. W. Turnhout
Dhr. F. Bellinga
Dhr. T. Rijnten
Dhr. K. Visser
Dhr. B. Hoogland
Dhr. L. Berends
Dhr. R. Schakel

Burgemeester/voorzitter
Raadslid
Raadslid
Raadslid
Raadslid
Raadslid
Concerndirectie
projectleiding (tot 01-07-08)
projectleiding (vanaf 01-07-08)

De klankbordgroep heeft op 26 juni 2008, 26 September 2008 inhoudelijk gereageerd op het concept
van het Haalbaarheidsonderzoek. De gemaakte opmerkingen zijn verwerkt.

3.4. Werkbezoeken
Vertegenwoordigers van bovengenoemde groepen hebben werkbezoeken gebracht aan de
stadhuizen van Heerhugowaard, Alkmaar, Purmerend en Waterland. De stadhuizen onderscheiden
zich op verschillende vlakken. Sommige elementen zijn nastrevenswaardig, andere bij voorkeur niet.
Doel van de bezoeken was sfeer proeven, informatie vergaren, leren en op basis daarvan een
gezamenlijk en gedragen beeld creeren van ons nieuwe stadhuis. In een bijlage is een analyse van de
ervaringen opgenomen.
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Planning en acties onderzoek

4.1. Inzet organisatie
Tot nu toe is het onderzoek naar de haalbaarheid van een nieuw stadhuis met verschillende
medewerkers uit de eigen organisatie uitgevoerd. Slechts een kleine bijdrage is afkomstig van derden
buiten de organisatie.
De inzet vanuit de organisatie laat zien dat het uitvoeren van het haalbaarheidsonderzoek enthousiast
is ontvangen. Ook de volgende stappen in de voorbereiding van de bouw zullen voor een belangrijk
deel worden ondersteund door de eigen organisatie.
De eerstvolgende stap is het opzetten van een Projectplan met een uitgewerkt tijdschema waarin
opgenomen de aangewezen (bestuurlijke) beslispunten. In dit plan wordt de inzet door de eigen
organisatie zichtbaar gemaakt naast de noodzakelijke specifieke ondersteuning van derden.

4.2. Afstemming met derden
Om een beeld te krijgen van de mogelijkheden voor een eventuele gezamenlijke (realisatie van)
huisvesting is bij dit haalbaarheidsonderzoek overleg gevoerd met diverse andere partijen.
NS Vastgoed is eigenaar van het stationsgebouw en de naastgelegen gronden. Nieuwbouw van het
station heeft tot nu toe geen hoge prioriteit bij de NS maar men heeft in een verkennend gesprek wel
aangegeven samen verder te willen praten over de mogelijkheden van een gezamenlijke ontwikkeling
van het stationsgebied.
Een overleg met de politieorganisatie heeft duidelijk gemaakt dat zij het benutten van een faciliteit in
het nieuwe stadhuis voor de politieorganisatie niet uitsluiten.
Het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) gaat per 1 januari 2009 fuseren met het
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de samenwerking met de gemeenten wordt
verder versterkt. Dit vraagt om passende huisvestingsfaciliteiten en verwacht wordt dat de komende
tijd gesprekken worden gevoerd over de wijze waarop de samenwerking en de huisvestingsfaciliteiten
vorm en inhoud kunnen krijgen. Het delen van (een deel van) de huisvestingen is een reele
mogelijkheid.
De gemeente is nu verantwoordelijk voor de huisvesting van de parkeercontroleurs. Op dit moment is
deze taak ondergebracht bij Parkeerbeheer. Bij de verdere uitwerking van het stadhuisplan wordt daar
rekening mee gehouden.
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Nota van Uitgangspunten

5.1. Inhoud nota
Deze Nota van Uitgangspunten is door een gezamenlijke inspanning van de betrokkenen tot stand
gekomen en de laatste definitieve versie d.d. 16 mei 2008 vormt de basis voor dit
haalbaarheidsonderzoek. In deze nota zijn alle relevante zaken tot een bepaald detailniveau
behandeld en in meetbare eenheden vastgelegd.

5.2. Afstemmen en vaststellen
Op verschillende momenten in het proces zijn de verschillende onderdelen van de Nota van
Uitgangspunten besproken met de betrokken deelnemers en incidenteel met derden voor zover dit
van betekenis is voor de discussie.
In de vergadering d.d. 7 maart 2008 is deze Nota van Uitgangspunten door de Stuurgroep vastgesteld
en aansluitend besproken met de Klankbordgroep.
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Onderzoek realisatie en exploitatie

6.1. Rapport BCS
Er zijn verschillende concepten voor realisatie en exploitatie onderzocht:
•
Traditioneel dat wil zeggen, de gemeente geeft opdracht voor de bouw en onderhoudt het
stadhuis in eigen beheer
•
Living Building Concept (LBC) dat wil zeggen: door een marktpartij laten bouwen en
onderhouden (10-15 jaar) met een claim op ruimtelijke/technische flexibiliteit; daarna
vervalt het gebouw aan de gemeente
•
Design, Build, Finance, Maintain (DBFM) dat wil zeggen: door een marktpartij laten
financieren, bouwen, onderhouden en exploiteren inclusief bepaalde faciliteiten zoals
schoonmaak, catering en beveiliging. Na 20-25 jaar vervalt het gebouw aan de gemeente.
BNG Consultancy Services (BCS) heeft ons op dit terrein ondersteund en geadviseerd bij het
haalbaarheidsonderzoek. Haar rapport is als bijlage bijgevoegd.
De conclusies uit het rapport luiden in hoofdlijnen:
De LBC en DBFM concepten zijn beiden nieuw in Nederland
Het LBC en DBFM concept vergen een uitgebreide en extra zorgvuldige voorbereiding
met specifieke externe ondersteuning
De risico's ten aanzien van LBC en DBFM zitten vooral in een onvolkomen
opdrachtgeverschap (niet voldoende scherp krijgen wat men wenst voor de prijs)
Het LBC zet vooral in op duurzame flexibiliteit
Het DBFM concept beoogt efficiencywinst
Na een ( hoog kwalitatieve I) opdrachtverstrekking is de opdrachtgever in het LBC maar
vooral in de DBFM concept meer ontzorgd.
Met name het DBFM concept biedt kansen op een lagere exploitatielast.
Met het LBC en het DBFM concept is in Nederland nog weinig ervaring opgedaan. Het Gemini
ziekenhuis heeft het LBC in principe omarmd, maar verkeert nog in de aanloopfase. Het DBFM
concept wordt in Engeland al langer toegepast. In Nederland zijn er enkele infrastructurele werken
mee aangelegd. Het Ministerie van Financien realiseert nu enkele gebouwen op basis van een DBFM
contract. Kortom, er is nog weinig meerjarige ervaring mee opgedaan.
De risico's van beide alternatieve concepten zijn behoorlijk groot. Er zal in de voorbereiding veel
moeten worden onderzocht en ondervonden. Uit de beperkte ervaringen blijkt dat de realisatiekosten
bij LBC en DBFM concept ook hoger kunnen uitvallen.
De BTW is nog een vraagstuk. Deze component is dan ook in de rapportage van BCS niet uitgewerkt;
nader onderzoek zal moeten uitwijzen in hoeverre de Belastingdienst meegaat in een bepaalde mate
van compensatie.
Het voordeel moet vooral worden gevonden in het onderhoud en de exploitatiefase. Daarbij is het dan
de vraag of de extra voorbereidingskosten wel opwegen tegen de eventuele voordelen in het
onderhoud en de exploitatie. In beide concepten komt het pand na afloop van het contract -meestal
10-25 jaar- in eigendom van de gemeente.
De stuurgroep heeft al in een vroeg stadium aangegeven geen uitgesproken voorkeur te hebben voor
eigendom of huur. Er wordt gezocht naar de bedrijfseconomisch meest gunstige variant. De
rapportage van BCS geeft aan dat eigendom in ons geval een lichte voorkeur verdient. We bouwen
een specifiek object op een voorkeurslocatie met de intentie daar lange tijd te voorzien in de
gemeentelijke huisvesting. Zeggenschap over het gebouw, de indeling en inrichting alsook het
medegebruik zijn andere aspecten die neigen naar een voorkeur voor zelfbouw en -beheer. BCS
adviseert in ieder geval zowel eigendom als huur uit te vragen.
Eigen gemeentelijke ervaringen met specifieke en alternatieve realisatiecontracten leiden niet altijd tot
de gewenste optimalisatie.

3 oktober 2008
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Alle vormen van bouwprocessen en contracten kennen overigens een mate van risico voor de
opdrachtgever. Deze zullen vooraf goed verkend moeten worden aan de hand van de specifieke
kenmerken van de opdracht.
in dit geval lijkt een "turnkey" contract met een degelijke marktpartij een voor de hand liggende
constructie. Die overigens ook een strakke en degelijke procesbegeleiding- en monitoring vraagt.
Maar leerpunten uit het Living Building Concept en het DBFM concept zullen worden meegenomen en
verwerkt.

6.2. Conclusies en voorstellen
Omdat nog een aantal zaken een nadere verdieping vragen zal de gemeenteraad in januari 2009 een
aanvullend voorstel voor een te kiezen inkoop/aanbestedingscontract worden aangeboden.
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Gebouwfilosofie

7.1. Keuzes en uitgangspunten
We bouwen een stadhuis. Gebouwd, ingericht en in gebruik om de burger adequaat te bedienen,
gasten goed te kunnen ontvangen en toegerust om alle noodzakelijke en gewenste representatieve en
maatschappelijke functies te kunnen vervullen.
Het dienstverleningsconcept is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Herkenbaar, goed bereikbaar,
duurzaam, sfeervol en functioneel bovendien.
Het moet een huis zijn waar wij de burgers, bedrijven en andere klanten van de gemeente Den Helder
op een goede, representatieve wijze kunnen ontvangen. Tegelijkertijd moet het ook een gebouw zijn
waarin het aangenaam werken is voor de medewerkers. In de Nota van Uitgangspunten is uitvoerig
ingegaan op deze filosofie.
Een interessante gedachtenlijn is om boven in het stadhuis een voorziening te maken in de vorm van
bijvoorbeeld een multifunctioneel (bedrijfs-)restaurant of een raadszaal met publieksruimte van waaruit
de stad kan worden overzien.

7.2. Duurzaamheid
In de Nota van Uitgangspunten is een aantal duurzaamheidkenmerken weergegeven. Bij de bouw van
het stadhuis op deze locatie kan vooral worden gedacht aan:
Een uitstekende bereikbaarheid per openbaar vervoer, maar ook bijvoorbeeld per fiets.
De ligging nabij andere voorzieningen (beperken van vervoersbewegingen)
Het gebruik van duurzame bouwmaterialen
Een optimaal gebruik van daglicht
Een multifunctioneel ruimtegebruik
Een flexibele indeling met de mogelijkheid om groei en krimp van de benodigde ruimte op
te kunnen vangen.
Een energiearm en klimaatneutraal gebouw

7.3. Conclusies en voorstellen
De denkrichtingen en beoogde doelen zoals die zijn aangegeven in de Nota van Uitgangspunten zijn
realiseerbaar en kunnen worden gehandhaafd in de verdere planuitwerking.
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inpassing

8.1.1. Relatie omgeving
De huidige situatie
Het Uitwerkingsplan omschrijft de huidige situatie van net Stationsgebied als volgt: "De omgeving van
het station is een onduidelijke menging van intenties, functies en richtingen.
De rotonde Middenweg is ruim vormgegeven. De ruimte voor het station is nog groter dan de rotonde
en is voor geen enkel doel specifiek ingericht.
De voorruimte voor het station is onaangenaam door het gebrek aan orientatie, de willekeur van
richtingen, de grootschalige ingrepen uit het verleden en de dominantie van wind en verkeersruimte."
De potentie van de locatie
Juist op dit punt is behoefte aan verdichting van de ruimte en een intensivering van het ruimtegebruik.
De potentie om de entree van de stad te verbeteren ligt vooral in het verkleinen van de open ruimte en
deze terug te brengen tot een menselijke maat.
Deze strategisch gelegen plek (representatief, goed bereikbaar, in het hart van de stad) is de
uitgelezen plek voor het realiseren van een nieuw stadhuis, gecombineerd met andere voorzieningen,
bijvoorbeeld onderwijs (HBO), hotel en congresvoorziening (Uitwerkingsplan).
De uitwerkinq van de locatie
In het Uitwerkingsplan wordt voorgesteld de Beatrixstraat met de bomenlaan door te trekken tot aan
de watertoren, door ter hoogte van het station een nieuwe rooilijn te introduceren. Daarmee komt het
station en de aangrenzende nieuwbouw dichter bij de stad te liggen en betreedt de treinreiziger vanuit
het station direct het stadspark.
Verder betrekt het nieuwe profiel van de Beatrixstraat de stationsomgeving bij het stadshart. Het
postkantoor moet hiervoor wijken. Handhaven van het postkantoor zou namelijk het in stand houden
van het huidige profiel betekenen, ofwel de grote leegte waar ook de rotonde onderdeel van uitmaakt.
Het nieuwe stadhuis zal zich op deze plek presenteren aan het Julianaplein en de Vijfsprong. Er is
uitgegaan van circa 11.500 m2 (boven straatniveau), met flexibiliteit voor eventuele uitbreidingen in de
toekomst.
Naast het stadhuis ontstaan door de nieuwe rooilijn bebouwingsmogelijkheden voor o.m. een nieuwe
stationshal, als overkapping opgenomen in de nieuwe bebouwing. De perrons zijn verlengd richting de
stad. Ook is hier ruimte voor kantoren en/of onderwijsvoorzieningen. Onder deze bebouwing is de
aanleg van een parkeergarage mogelijk.
De bebouwing random het station varieert in bouwhoogte van vijf tot acht lagen. De watertoren blijft
gehandhaafd als beeldbepalend element in het straatbeeld.

8.1.2. Het voormalig. postkantoor
Het Uitwerkingsplan Stadshart is in September 2008 door de gemeenteraad vastgesteld. Het gehele
stadscentrum ondergaat een ingrijpend vemieuwings-, renovatie- en revitaliseringproces. De
noodzaak van sloop van het voormalig. Postkantoor (PTT-kantoor) vloeit op het eerste gezicht als
vanzelf voort uit de ruimtelijke en stedenbouwkundige opgaven en ambities. Het pand heeft echter
cultuurhistorische waarde en het belang van behoud is zorgvuldig afgewogen tegen de ruimtelijke,
stedenbouwkundige, functionele, infrastructurele en financiele belangen. Daartoe is een
stedenbouwkundige-, bouwkundige- en kostenverdieping gemaakt en weergegeven in een apart
advies d.d.22 September 2008 (zie bijlage) Deze initiele afweging leidt tot de sloopoptie.

8.1.3. Verkeer
In de omgeving van het station zijn de bushaltes opgenomen, evenals een parkeervoorziening voor
het station en voor andere bezoekers. Onderdelen van het ontwerp van de openbare ruimte zijn:
veilige oversteekplaatsen, het verkleinen van de verkeersruimte en het vergroenen van de ruimte voor
het station. De rotonde bij de Vijfsprong blijft gehandhaafd.
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Wei worden de aansluitingen op de rotonde aangepast, als gevolg van de bebouwingsintensivering
rondom het station. Een stadskantoor op deze locatie (inclusief publieksfunctie) zal een acceptabele
toename van verkeersbewegingen teweegbrengen.

8.1.4. Parkeren
Voor het parkeren van eigen personeel en bezoekers van het Stadhuis is een parkeerkelder gedacht.
Deze parkeervoorziening kan ook openbaar toegankelijk gemaakt worden voor publiek in de
avonduren en in de weekends. Vooralsnog wordt, op basis van de Nota Bouwen en Parkeren,
uitgegaan van 200 parkeerplaatsen in een parkeerkelder.
Ook wordt gerekend met een bescheiden aantal parkeerplaatsen op straatniveau voor bijzonder
bezoek en festiviteiten (trouwstoet o.a.) en voldoende, in het bouwvolume opgenomen, stalling voor
tweewielers en andere kleine persoonsvoertuigen.

8.1.5. Bestemmingsplan
In het vigerende bestemmingsplan hebben de gronden de bestemming "maatschappelijk doeleinden,
kantoren toegestaan en verblijfsdoeleinden". Om het stadhuis planologisch mogelijk te maken is een
herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk. Deze is inmiddels in voorbereiding bij Zeestad BV.

8.2.

Grondexploitatie

De nieuwbouwlocatie van het Stadhuis maakt in het Rapport "Grondexploitatie Stadshart Den Helder"
deel uit van het deelgebied "Stationsgebied" (naast het stadhuis ook het stationsgebouw, nieuwe
commerciele functies, herinrichting rotonde en overige openbare ruimte).
Het nieuwe stadhuis vormt het belangrijkste element in de herontwikkeling van het deelgebied, zowel
ruimtelijk als financieel. Daarbij wordt voor het Stadhuis gerekend op levering aan de gemeente in het
jaar 2011 van een bouwrijpe kavel.
De ontwikkeling van het deelgebied "Stationsgebied" is gepland op de middellange termijn (fase 2),
waarin lege plekken ingevuld worden en het stedelijk weefsel in het Stadshart "aangeheeld" wordt.
De voorlopige planning voorziet in de voorbereiding (sloop, bouwrijpmaken etc.) in 2010-2011 en de
realisatie (woonrijpmaken etc.) in 2011-2012.
Buiten de bouwkavel wordt het openbare gebied, in samenhang met de overige invullingen, door
Zeestad BV ingericht.

8.3.

Conclusies

en

voorstellen

Het deelgebied Stationsgebied zal op basis van de stedenbouwkundige uitgangspunten en
herinrichting van de openbare ruimte integraal verbonden worden met zowel de Beatrixstraat als het
Julianaplein/Stadspark en met de bouw van het Stadhuis op die plaats, zomogelijk in combinatie met
een nieuw stationsgebouw en andere functionaliteiten optimaal worden ingevuld. Zowel ruimtelijk,
esthetisch en functioneel.
Sloop van het huidige postkantoor is onvermijdelijk. De bunker kan worden gespaard.
De gedachte verkeersontsluiting heeft onmiskenbaar voordelen t.o.v. de bestaande situatie en de
parkeeropgave kan worden gerealiseerd door de bouw van een parkeerkelder, die secundair ook voor
andere doelgroepen te benutten is. Voor de bouw van een nieuw Stadhuis op de beoogde locatie is
een bestemmingsplanherziening noodzakelijk.
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9.

Onderzoek gebouw

9.1.

Benodigde

vloeroppervlakten

9.1.1. Publiek
Het nieuwe Stadhuis zal een huis voor de burgers zijn en dit uitgangspunt krijgt mede een vorm in de
invulling van de publieksruimten. Voor deze functies is voorlopig in totaal 2.300 m2 bruto
vloeroppervlakte (bvo) geraamd. In beginsel worden de publieksruimten op de eerste bouwlaag (op
straatniveau) gesitueerd.

9.1.2. Bestuur
Voor de bestuursruimten is totaal 1.700 m2 bvo geraamd. Rekening houdende met flexibiliteit en
representatie zal dit waarschijnlijk op de eerste bouwlaag (straatniveau) en tweede bouwlaag worden
gesitueerd.

9.1.3. Medewerkers
Behalve dat het stadhuis een huis voor de burgers moet zijn, zal de werkomgeving ook voor
werknemers aangenaam moeten zijn voor optimale prestaties. De werkruimten en ondersteunende
ruimten voor de medewerkers worden functioneel verdeeld over de verschillende vleugels en
bouwlagen.
Uitgegaan wordt van een personele formatie van 450 medewerkers (fulltime en parttime) en wordt
gerekend met totaal maximaal 400 werkplekken verdeeld over 300 (75%) vaste werkplekken en 100
(25%) flexplekken. Flexplekken zijn efficient ten aanzien van ruimtegebruik. Totaal wordt voor de
gehele werkomgeving gerekend met 5.200 m2 bvo, incl. de diverse ondersteunde ruimten. Deze
worden over enkele bouwlagen worden verdeeld.

9.1.4. Stallingruimten
In de beoogde stedelijke omgeving is een ondergrondse stalling van voertuigen een logische keuze.
Het aantal plaatsen is gerelateerd aan de normen die voor Stadshart worden gehanteerd. Met 2
bouwlagen kan een parkeerkelder met 4.600 m2 bvo daaraan voldoen. Voor het fietsverkeer worden
goede voorzieningen op straatniveau gemaakt.

9.1.5. Totalen.
De totale oppervlakte van het stadhuis met de bovengenoemde hoofdverdeling komt uit op bruto
9.200 m2 bruto vloeroppervlakte bovengronds en 4.600 m2 ondergronds.

9.2.

Groei en krimp

Om snel en flexibel in te kunnen spelen op de ruimtevraag van de organisatie is het wenselijk de
huisvesting zo in te richten dat het aantal m2 kantoorhuisvesting in de komende jaren tussentijds kan
worden aangepast binnen het casco van het gebouw. Voorgesteld wordt daarvoor een bouwlaag extra
te gaan bouwen die apart toegankelijk is. Zolang als deze bouwlaag niet nodig is voor eigen gebruik
kan deze in een standaard uitvoering tijdelijk worden verhuurd aan een derde. Komt er meer ruimte
vrij door krimp van het aantal formatieplaatsen wordt er meer verhuurd en is er extra ruimte nodig dan
wordt het verhuurcontract niet verlengd en kan de eigen organisatie meer ruimte in gebruik nemen.
Bij aanvang van de exploitatie wordt gerekend met 2.300 m2 bvo extra en standaard ingericht voor de
commerciele verhuur. Daarmee komt de totale omvang het gebouw uit op 11.500 m2 + 4.600 m2
onder maaiveld = 16.100 m2 bvo.

9.3.

Volumestudie

In het Uitwerkingsplan Stadshart zijn voor de beoogde locatie voor het nieuwe stadhuis bij het NS
station de stedenbouwkundige randvoorwaarden aangegeven. Binnen deze kaders is het ruimtelijke
programma voor het stadhuis (16.100 m2 BVO) goed te realiseren. Op welke wijze zal een nadere
volumestudie duidelijk maken.
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9.4. Vorm en beeldstudie
Aan de hand van de volumestudie en de ruimtelijke randvoorwaarden wordt nog een eerste vrije
beeldverkenning gemaakt met als doel de ambitie van de realisatie van een nieuw stadhuis in de
gekozen omgeving te visualiseren.

9.5. Conclusies en voorstellen
De globale verkenning laat zien dat het zeer goed mogelijk is om binnen de gestelde ruimtelijke
kaders en het programma voor een nieuw stadhuis zoals vastgelegd in de Nota van Uitgangspunten
deze stationslocatie integraal te ontwikkelen.
Ook maakt het duidelijk dat de toekomstige groei en krimp het beste kan worden opgevangen door op
etageniveau een scheiding aan te brengen en twee verticale toegangen te maken. Een van de twee
toegangen kan dan benut worden door een externe (markt-)partij. Op etageniveau zullen alle
ondersteunende faciliteiten een centrale plaats krijgen.
De vormgeving van het gebouw en de inrichting van de omgeving zal tot stand komen door een
integraal ontwerpproces met alle betrokken disciplines. Het beeld van het stadhuis zal op zichzelf en
functioneel herkenbaarzijn.
De investeringsraming en het exploitatiescenario zijn geheel gebaseerd op het in de Nota van
Uitgangspunten omschreven ruimtelijke programma en kwaliteitsniveau.
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10. Onderzoek investering en exploitatie
10.1.

Kostenbegroting/investeringsraming

10.1.1. Aankoop grond
Voor de grondkosten is in de kostenraming rekening gehouden met de norm die gehanteerd wordt bij
net Uitwerkingsplan Stadshart voor bouwrijpe grond. Uitgangspunt is dat Zeestad BV deze locatie, al
dan niet in samenwerking met derden, gaat ontwikkelen en de bouwrijpe grond voor het stadhuis aan
de gemeente levert volgens de vastgestelde normbedragen. Dit als uitgangspunt nemende wordt een
bedrag van 2,3 miljoen voor de grondkosten en de aansluitende uitgaven voor de inrichting van het
eigen terrein toereikend geacht.

10.1.2. Bouw en installaties
Voor deze kosten is in dit stadium uitgegaan van gangbare kengetallen waarbij gemiddelden voor een
stadhuis zijn aangehouden. Deze worden geacht toereikend te zijn om de ambities zoals vastgelegd in
de Nota van Uitgangspunten te kunnen verwezenlijken.

10.1.3. Inrichting
Voor de gehele inrichting is in de kostenraming rekening gehouden met een gemiddeld prijsniveau en
benutting van een deel van de bestaande inventaris.

10.1.4. Totaalopzet investering
In de kostenraming, volgens bijlage 1A, is aansluitend gerekend met inflatiecorrecties en
renteverliezen waardoor een prijspeil van 1 oktober 2012 ontstaat. Ook is gerekend met de opbrengst
van een verkoop van het bestaande stadhuis waarbij de bestaande boekwaarden en reserves, ook op
peildatum 1 oktober 2012, zijn verrekend.

10.2. Grond en

infrastructuur

Op de beoogde locatie naast het station van de NS ligt veel gemeentelijke grond. Uitgangspunt is dat
de gronden door de gemeente worden ingebracht en dat het gebied integraal door Zeestad BV wordt
ontwikkeld en de benodigde grond voor het stadhuis met een complete infrastructuur voor de
omgeving tegen een genormeerde prijs beschikbaar wordt gesteld.
Een eerste verkenning heeft uitgewezen dat de bodem naar verwachting geschikt is voor de beoogde
bebouwing en dat er geen onoverkomelijke problemen zijn te verwachten ten aanzien van kabel- en
leidingtraces. Er ligt wel een aantal kabels dat omgelegd zal moeten worden.

10.3.

Exploitatie

Blijkens een verkenning is op basis van de bestaande gegevens en gehanteerde financiele
uitgangspunten de verhoging van de totale huisvestingslasten te dekken in de komende
exploitatiejaren.
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Planning voorbereiding en realisatie

11.1. Organisatie
De organisatie van de voorbereiding is voor een deel afhankelijk van net nadere besluit over de
inkoop/aanbesteding. Voor de verdere voorbereiding en realisatie van het stadhuis wordt binnenkort
een Projectplan opgesteld waarin de aanpak, de acties, de planning, de besluiten en de
verantwoording is uitgewerkt.

11.2. Doorlooptijden
Nadat de raad heeft besloten in te stemmen met de conclusies van dit Haalbaarheidsonderzoek en
het college opdracht heeft gegeven de verdere uitwerking van het plan ter hand te nemen zal aan de
hand van een Project met een strakke planning de acties worden uitgezet.
In de bijlage is een planning opgenomen die uitgaat van ingebruikneming op 1 oktober 2012.
Afstemming met parallel lopende trajecten zoals planologische procedures en gebiedsontwikkeling zal
duidelijk maken welke activiteiten in de doorlooptijd maatgevend zullen zijn.

3 oktober 2008

17

Gemeente Den Helder

Haalbaarheidsonderzoek Nieuw Stadhuis

12. Besluitvorming en verantwoording
12.1. Onomkeerbare bestuurlijke besluiten
Op 11 juni 2007 heeft de Raad het college opdracht gegeven om de haalbaarheid te onderzoeken van
een nieuw stadhuis in het stadshart.
Uit dit haalbaarheidsonderzoek komt naar voren dat:
1. Nieuwbouw van een stadhuis in het stadshart op de beoogde locatie nabij het NS station zeer
goed mogelijk is en past in het Uitwerkingsplan Stadshart.
2. Het inpassen van het bestaande postkantoorgebouw teveel nadelen geeft en moet worden
afgewezen
3. In beginsel een traditioneel D+B aanbestedingscontract (turnkey) de voorkeur verdient maar
aanvullend onderzoek zal leiden tot een definitief besluit.
Voor het ontwerp van het gebouw gelden de volgende randvoorwaarden:
•
De Nota van Uitgangspunten
•
Het Haalbaarheidsonderzoek
•
Het Uitwerkingsplan Stadshart
•
Een taakstellend budget voor ontwerp, bouw en inrichting
Selectie van de marktpartij(en) vindt plaats op basis van deze randvoorwaarden, aangevuld met nader
te formuleren eisen zoals vastgelegd in het Programma van Eisen waarin begrippen als originaliteit,
klantgerichtheid, doelmatigheid en duurzaamheid aan de orde komen.
Het college stelt, op grond van het onderzoek en de uitgangspunten de gemeenteraad voor:
1.

In te stemmen met de resultaten van het Haalbaarheidsonderzoek.

2.

Het college opdracht te geven om een nieuw stadhuis te doen bouwen op de stationslocatie
op basis van de Nota van Uitgangspunten d.d. 16 mei 2008, het Haalbaarheidsonderzoek d.d.
3 oktober 2008 en het door de gemeenteraad vastgestelde Uitwerkingsplan Stadshart;

3.

Kennis te nemen van de berekening van een benodigd investeringskrediet ad € 41,5 mln.
(prijspeil 2012).

4.

Voor de planvoorbereidende werkzaamheden in te stemmen met de benodigde uitgaven aan
derden die voor de komende periode van 1,5 jaar worden geraamd op maximaal € 1.500.000.
En deze toe te rekenen aan het nog te nemen belsuit voor een totaalkrediet nieuwbouw.
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12.2. Projectverantwoording
Voor de verdere uitwerking van de opdracht "Nieuwbouw Stadhuis" zal binnenkort een Projectplan
worden geschreven waarin de organisatie, de inhoudelijke acties, de middelen en de procestijden
worden verwoord. In deze organisatie zal in ieder geval een Bouwteam, een Stuurgroep en een
Klankbordgroep een plaats krijgen.
Lopende het gehele voorbereiding- en realisatietraject zullen op de aangewezen momenten en op de
diverse niveaus door de betrokken partijen schriftelijke verantwoording worden afgelegd over de
prestaties, de planning, de voortgang en de besteding van de middelen.
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13. Communicatie
Voor het project nieuwbouw Stadhuis is een communicatieplan gemaakt. Communicatie wordt ingezet
om de projectdoelen te bereiken en voor acceptatie door de doelgroepen van het projectresultaat.

13.1. Doelstellingen
In het communicatieplan zijn de (communicatie)doelstellingen als volgt geformuleerd:
•
Creeren van draagvlak intern en extern voor gemaakte keuzes. Voor de verschillende
doelgroepen wordt dit uitgewerkt in verschillende strategieen.
•
Dit mondt uit in (openlijke) steun voor het project en de bijbehorende "bijdrage" aan
ontwikkeling en implementatie.
•
Bijdragen aan de ontwikkeling van de organisatie met name werkwijze en cultuur, de
overgang naar een nieuw gebouw/ nieuwe werkwijze moet als vanzelfsprekend verlopen.
•
Trots genereren bij interne en exteme doelgroepen voor (het huis van) de gemeente Den
Helder.

13.2. Doelgroepen
Er kan een aantal doelgroepen worden onderscheiden te verdelen naar intern en extern.
Intern:
Medewerkers
Leidinggevenden (afdelingshoofden, teamleiders)
Bestuur (B&W) en directie
Ondememingsraad
Extern:
Omwonenden
Inwoners Den Helder
Ondernemers Den Helder
Investeerders in Stadshart
Samenwerkingsrelaties (i.v.m. medevestiging in stadhuis, ook NS Vastgoed)
Presidium
Gemeenteraad

13.3. Strategie
De doelgroepen zijn in dit geval zo gevarieerd dat er verschillende sporen voor worden gebruikt.
Sommige doelgroepen kunnen meebeslissen (medewerkers), anderen moeten worden overtuigd
(stakeholders), en weer anderen alleen ge'fnformeerd (Helderse bevolking).
Deze aanpak is bovendien niet constant, maar varieert al naar gelang de fase van het project.
Uitgangspunt is dat de gemeente een actieve communicatiestrategie voert in alle fases, gericht op
overtuigen.
Het project kan worden onderverdeeld in een aantal fases/ mijlpalen:

Processtap

Toelichting

Mijlpaal

Gereed

1

Definieren

Deze fase is vooral verkennend en leidt tot een
aantal producten: Nota van Uitgangspunten,
Haalbaarheidsonderzoek (incl. financiele
paragraaf). Een besluit van de Raad sluit deze
fase af.

Haalbaarheidsonderzoek
gereed, besluitvorming
in gemeenteraad van 17
november 2008

Oktober 2008

2

Ontwerpen

In deze fase wordt het Programma van Eisen
gemaakt.

Besluit in de
gemeenteraad over PvE
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3

Realiseren

Er worden partijen geselecteerd, er komt eerst Elke versie van het
ontwerp
een voorlopig en later een definitief ontwerp
van het gebouw

4

Besluiten

De raad besluit welk ontwerp het moet worden
en stelt het krediet beschikbaar

Een ontworpen gebouw
en krediet

5

Uitwerken

Het oude postkantoor wordt gesloopt en het
terrein wordt bouwrijp gemaakt. Daarna wordt
het gebouw gebouwd en afgewerkt

1. start werkzaamheden
2. sloop gereed
3. start bouw
4. hoogste punt bereikt
5. Gebouw gereed

6

Implementeren

De gemeente neemt het gebouw (feestelijk) in 1. Oplevering
gebruik, voor het eerst met zijn alien in een
2. Ingebruikname
gebouw, bereikbaar voor de burger. De nieuwe 3. Opening
werkwijze wordt realiteit voor de medewerkers,
dat vereist de nodige (na)zorg

Eind2012en
daarna

De communicatieaanpak is in grote lijnen vastgelegd in het communicatieplan. Per procesfase vindt
de detailinvulling plaats in deel-communicatieplannen, bij specifieke mijlpalen wordt daarnaast een
communicatielijn opgesteld waarin alle stappen een voor een benoemd worden.
De sloop van het oude postkantoor, besluiten die worden genomen over wel of niet flexen en in welke
mate, het ontwerp van het gebouw en bouwactiviteiten kunnen allerlei reacties oproepen die nog niet
voorspelbaar zijn. Perfase bekijken hoe de doelgroepen reageren en waar de pijnpunten zitten, helpt
ons de communicatie met die doelgroepen efficienter en effectiever in te richten.

13.4. Communicatiemiddelen
•
•

•

•
•
•
•
•

Er wordt voorzien in een groot aantal communicatiemiddelen. De nieuwbouw van het stadhuis
zal zo aan niemand voorbij gaan.
Voor medewerkers zijn de communicatie-inspanningen gericht op het gebouw, maar nog meer
op de filosofie die bij het gebouw hoort en die is afgeleid van de organisatievisie. Een groep
medewerkers denkt mee in een klankbordgroep.
Alle medewerkers worden geTnformeerd via de lijn en de organisatiebrede interne
communicatiemiddelen. Daarnaast worden zij gei'nstrueerd over de nieuwe werkwijze, dit
gebeurt via de lijn (personeelsgesprekken) en via trainingen en creatieve sessies, maar ook
bijvoorbeeld door kennis te maken met een nieuwe werkwijze bij een organisatie die al op die
manier werkt.
Mijlpalen worden gevierd, in het bijzonder de opening wordt groots aangepakt.
Extern wordt ook actief geTnformeerd. Natuurlijk versturen we persberichten op de geeigende
momenten. Maar we maken ook gebruik van de Stadsnieuwspagina en bewonersbrieven.
De communicatie is niet alleen schriftelijk en eenzijdig: we vragen de burger ook om zijn
mening. Dat doen we door hem een keuze te laten maken voor het Huis van Den Helder.
Er komt inspraak op het ontwerp. Ook voor omwonenden en pers organiseren we bezoeken aan
het pand in aanbouw. De bouw is live te volgen via live streaming op internet.
De opening is een feest voor alle bewoners van de stad. Rond die tijd geven we een speciale
krant uit voor de bewoners van de stad en een luxe uitgave voor relaties. Tenslotte zullen we
ook na oplevering een open dag organiseren in het nieuwe stadhuis.

13.5. Kosten communicatietraject
Een intensief en actief communicatietraject kost inspanning en geld. In het communicatieplan is een
begroting opgenomen van € 235.000 voor de periode 2008-2012. Deze begroting is als volgt
opgebouwd:
Werkbezoeken
Rondleidingen
Weggevertjes/ representatie

3 oktober 2008

20.000
7.500
15.000
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Opening
Webcam
Kies het huis van Den Helder
Bezichtigingen
Mooie uitgave stadhuis
Open Dag
Totaal benodigd budget

Haalbaarheidsonderzoek Nieuw Stadhuis

100.000
5.000
50.000
7.500
30.000
25.000
235.000

Deze kosten zullen worden gedekt door het totale investeringskrediet.

13.6. Evaluatie communicatie-inspanningen
Elke processtap leidt tot een herbezinning op de communicatieactiviteiten: zijn we nog op de goede
weg, doen we de juiste dingen, missen we wat. Op die manier kunnen we bijsturen waar nodig en de
communicatieactiviteiten aansluiten op de behoefte van dat moment.
Na afloop van het hele project wordt het totaal geevalueerd.
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Bijlagen:
*
*
*

*
*

Bestuursopdracht d.d. 11 juni 2007
Nota van uitgangspunten d.d. 16 mei 2008
Planning d.d. 3 oktober 2008
Investeringoverzicht d.d. 3 oktober 2008
Raming voorbereidingskrediet d.d. 8 oktober 2008
SWOT analyse d.d. 15 augustus 2008
Analyse reacties bezoeken aan 4 stadhuizen d.d. 15 augustus 2008
Rapport BCS d.d. 14 juli 2008
Advies inpassing voormalig postkantoor d.d. 22 September 2008
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