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1. Het ambitiedocument nieuwbouw stadhuis vast te stellen als uitgangspunt voor de verdere 
voorbereiding van de aanbesteding nieuwbouw stadhuis 

Publiekssamenvatting 
Het ambitiedocument beschrijft de belangrijkste uitgangspunten, die in het stedenbouwkundig plan 
stationsgebied, het programma van eisen stadhuis en de aanbestedingsprocedure worden gehanteerd. Na 
vaststelling van dit ambitiedocument door de gemeenteraad zal het college de voorbereiding van de 
aanbesteding vervolgen. Op basis van de in dit ambitiedocument opgenomen maatregelen blijft de netto 
exploitatielast van het nieuwe stadhuis binnen het door de gemeenteraad vastgestelde budgettaire kader. 
Volgens de huidige planning zal de gemeenteraad dan mei 2012 een besluit over de aanbesteding nieuwbouw 
stadhuis (go/no go besluit) nemen. 

Inleiding en aanleiding 
De unieke ligging van Den Helder moet in de komende jaren worden gebruikt om de aantrekkelijkheid als stad om te 
wonen en te werken te vergroten. Daarvoor zijn diverse maatregelen nodig die de identiteit en het imago van de stad 
versterken. De ontwikkeling van de haven biedt kansen om werkgelegenheid en nieuwe marktpartijen aan te trekken. 
De realisatie van het Uitvoeringsplan Stadshart zullen de woon- en leefkwaliteit van de stad versterken. Het huidige 
stadhuis is niet representatief voor het imago van de gemeentelijke organisatie en het bestuur. Een stadhuis 
kan de identiteit van beide versterken. Het gemeentebestuur wil daarom investeren in het versterken van het 
stadshart en kiest ervoor om een nieuw stadhuis te bouwen op de stationslocatie om de aantrekkelijkheid van 
de entree van de stad te vergroten. 

Als een belangrijke mijlpaal op weg naar het realiseren van die ambitie beschouwen wij dat 13 december 2010 
de gemeenteraad heeft ingestemd met de verdere voorbereiding van de aanbesteding van het stadhuis. Via de 
1e voortgangsrapportage Stadhuis (Nr. RH 1.0092) is door het college aan de gemeenteraad gemeld dat de 
gemeenteraad via een zogenaamd ambitiedocument tussentijds in gelegenheid zal worden gesteld zich uit te 
spreken over de belangrijkste uitgangspunten van de aanbesteding nieuwbouw stadhuis. 

De stedenbouwkundige contouren waarbinnen het nieuwe stadhuis in het stationsgebied gerealiseerd kan 
worden, worden steeds duidelijker. Zeestad en de gemeente willen samen met NS Poort een keuze maken voor 
een van de ontwikkelvarianten. De participatie met inwoners en de daarna gehouden enquête onder de 
Helderse bevolking heeft duidelijk gemaakt dat het sfeerbeeld, dat is geïnspireerd op het oude station, het beste 
past bij de identiteit van de stad. De participatie met direct omwonenden heeft begrip opgeleverd en door 
aanpassingen in uitgangspunten op een aantal punten de weerstand tegen het stedenbouwkundig plan met 
daarin een nieuw stadhuis weggenomen. 
Ook bestaat inmiddels een goed inzicht in de eisen waaraan het nieuw stadhuis moet voldoen. Het wordt een 
multifunctioneel gebouw waar ontmoeting tussen politiek en bevolking en werken in en met de stad centraal 
staat. Het nieuwe stadhuis heeft architectonische meerwaarde en versterkt de identiteit van het stadshart. En 
met de te realiseren parkeercapaciteit van 200 plaatsen levert het stadhuis een belangrijke bijdrage aan de 
bereikbaarheid van het stadshart. 
Voor de medewerkers van de gemeentelijke organisatie zal het stadhuis een inspirerende en innovatieve 
werkomgeving zijn waar kennisdeling- en uitwisseling vanzelfsprekend zijn. Het nieuwe stadhuis wordt een 
duurzaam gebouw, zowel in zijn (energie)gebruik als gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. 



De contouren voor de DBFMO-aanbestedingsprocedure zijn duidelijk. De belangrijkste projectdoelen, basis 
voor de gunningcriteria en weging van de criteria, zijn geïdentificeerd. De gewenste looptijd van het contract is 
bepaald op 30 jaar en het stadhuis wordt direct eigendom van de gemeente. Ook heeft een eerste afbakening 
van wel en niet in de aanbesteding op te nemen diensten (de scope) plaatsgevonden. En voor belangrijke 
elementen van de aanbestedingsprocedure (ruimtelijke kwaliteit, lokale werkgelegenheid en plafondprijs) is de 
richting bepaald. Op basis van de globale planning van de aanbestedingsprocedure is gunning in juni 2013 
mogelijk. Op dat moment is ook duidelijk of op de door ons nagestreefde datum van 1 januari 2015 het nieuwe 
stadhuis in gebruik genomen kan worden. 

Op basis van deze inzichten is het ambitiedocument voor de nieuwbouw stadhuis, dat nu ter vaststelling aan de 
gemeenteraad wordt voorgelegd, opgesteld. Op basis van de uitgevoerde financiële analyses blijkt dat het 
mogelijk is de in dit ambitiedocument beschreven eisen te realiseren binnen de door de gemeenteraad 
vastgestelde budgettaire kaders. 

Beoogd maatschappelijk resultaat 
De nieuwbouw stadhuis moet: 
a. op de stationslocatie als katalysator voor de economische, sociale en culturele ontwikkeling van het 

stadshart en Den Helder als geheel fungeren; 
b. tegen zo efficiënt mogelijke inzet van publieke financiële middelen en minimale risico's voor de gemeente 

worden gerealiseerd; 
c. een ontwikkelrichting geven voor de verdere ontwikkeling en uitvoering door Zeestad van het 

stationsgebied; 
d. resulteren in een goed gestructureerd en aantrekkelijk stationsgebied met een o.a. nieuw stadhuis en 

aanvullende functionaliteiten, zoals een hotel en openbare ruimte. 

Kader 
• Het raadsbesluit d.d. 11 juni 2007 waarin de opdracht is gegeven een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren, 
e Het op 30 september 2008 door de raad vastgestelde Uitwerkingsplan Stadshart, 
s Het genomen raadsbesluit in de vergadering op 16 november 2009. Hierin is ingestemd met: 

o de Stationslocatie als voorkeurslocatie voor een nieuw stadhuis; 
o de voorbereiding van de nieuwbouw en het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet groot € 

1,5 miljoen voorde kosten van de planvoorbereidingen, 
o Op 29 juni 2009 heeft de raad besloten (t.a.v. de kadernota 2010-2013) vanaf 2013 structureel € 1,1 miljoen 

extra beschikbaar te stellen. Daarnaast is € 3,85 miljoen in de reserve stadhuis beschikbaar, 
e Op 13 december heeft de gemeenteraad onder andere ingestemd met: 

o de verdere voorbereiding van de aanbesteding zoals verwoord in het projectplan Nieuwbouw Stadhuis, 
uitgaande van de financiering volgens de DBFMO constructie, met dien verstande dat budgetneutraliteit 
van toepassing is bij € 2,1 miljoen of minder en waarbij in de business case alle elementen uit het 
raadsvoorstel goed worden onderbouwd; 

o 200 ondergrondse parkeerplaatsen onder het nieuw te bouwen stadhuis; 
o het amendement zoals ingediend door de Christenunie; 
o sloop van het postkantoor vindt plaats, nadat de raad de definitieve business case heeft geaccordeerd 

op basis van een budgetneutrale exploitatie er definitief met de bouw van het stadhuis gestart gaat 
worden; 
o het college op te dragen minstens drie gevelontwerpen te leveren waaruit de inwoners mogen 

kiezen; 

Argumenten 
Via het ambitiedocument wordt de gemeenteraad in staat gesteld vroegtijdig te sturen op de uitgangspunten, 
die bij de aanbesteding van het nieuwe stadhuis gehanteerd zullen worden. Daardoor ontstaat vroegtijdig in het 
proces inzicht in het politieke draagvlak voor de uitgangspunten. Verder wordt daarmee voorkomen dat aan het 
einde van het voorbereidingsproces nog significante wijzigingen in de aanbestedingsdocumenten doorgevoerd 
moeten worden en daardoor tijdverlies optreedt. 

Maatschappelijk draagvlak 
Het ambitiedocument vergroot de transparantie met betrekking tot de voorbereiding van de aanbesteding voor 
zowel de gemeenteraad als de Helderse bevolking. 

Financiële consequenties 
Conform het coalitieprogramma 2011-2014 (Eenheid in Verscheidenheid) bedraagt het plafond voor de 
structurele lasten € 2,1 min. Aan deze voorwaarden kan worden voldaan door de volgende maatregelen: 
1. in afwijking van het raadsbesluit d.d. 13 december 2010 200 parkeerplaatsen bovengronds te realiseren; 
2. de door de gemeente in verband met de aanbesteding nieuwbouw stadhuis te verrichten investering 

(piekbetaling en uit te keren rekenvergoedingen) annuïtair worden afgeschreven; 
3. instellen van een egalisatiereserve exploitatie stadhuis, die wordt gevoed door: 



a. in de reserve stadhuis aanwezige middelen, onder aftrek van de voor afdekking van het 
voorbereidingskrediet benodigde middelen; 

b. optredende meevallers, zoals die kunnen optreden bij de verkoop bestaand stadhuis en/of de 
aanbesteding; 

4. Conform de gebruikelijke gemeentelijke begrotinssystematiek zullen tijdig in het financieel 
meerjarenperspectief van de gemeente middelen gereserveerd moeten worden voor inflatiecorrectie en de 
in het DBFMO contract verwerkte financiële effecten van vervangingsinvesteringen. 

Ad 1: Op basis van de onderzoeken en berekeningen is het college tot de conclusie gekomen dat realiseren van 
200 ondergrondse parkeerplaatsen binnen het door de gemeenteraad vastgestelde budgettaire kader niet 
mogelijk is. Ondergronds realiseren van 200 parkeerplaatsen resulteert in een parkeergarage van 2 lagen onder 
maaiveld en gezien de slechte grondslag tot zeer hoge investeringskosten en risico's. Het college wil wel 200 
parkeerplaatsen realiseren en stelt daarom voor deze op maaiveld op het KPN-terrein en in een bovengrondse 
garage te realiseren. Daarmee wordt via de realisering van het stadhuis een belangrijke bijdrage aan de 
parkeercapaciteit voor het Stadhart geleverd. De parkeercapaciteit wordt structureel rnetlOO parkeerplaatsen 
voor bezoekers aan het Stadshart uitgebreid. En daarnaast zijn de andere 100 parkeerplaatsen op momenten, 
dat zij niet voor de stadhuisfuncties nodig zijn, ook beschikbaar voor bezoekers aan het Stadshart. Daarmee 
wordt volledig invulling gegeven aan het door de gemeenteraad aangegeven kader. 

Ad 2: Om de exploitatielasten van de nieuwbouw stadhuis zo goed mogelijk over de totale exploitatieperiode 
van 40 jaar te kunnen spreiden wordt voorgesteld de gemeentelijke investeringen (de 'piekbetaling' en de 
rekenvergoeding) in afwijking van het door de gemeenteraad vastgestelde afschrijvingsbeleid annuïtair af te 
schrijven. 

Ad 3: Het instellen van een egalisatiereserve stadhuis ondersteunt het besluit van de gemeenteraad dat de 
exploitatielasten van het stadhuis niet meer dan € 2,1 min. per jaar mogen bedragen. Via deze egalisatiereserve 
kunnen incidentele exploitatievoordelen benut worden om te sturen op een stabiel netto exploitatieresultaat van 
het nieuwe stadhuis. 

De gemeenteraad zal bij het go/no go besluit mei 2012 formeel worden gevraagd in te stemmen met het 
toepassen van zowel annuïtair afschrijven en instelling van de egalisatiereserve stadhuis. 

Realisatie 
Na het go/no go besluit mei 2012 zal de aanbestedingsprocedure worden gestart, welke naar verwachting juni 
2013 afgerond zal zijn. De planning is dat het nieuwe stadhuis 1 januari 2015 in gebruik kan worden genomen. 

Uitgangspunten ambitiedocument 
Het ambitiedocument nieuwbouw Stadhuis beschrijft welke uitgangspunten worden gehanteerd bij de afronding 
van de aanbesteding van de nieuwbouw stadhuis. Het ambitiedocument is gebaseerd op drie peilers, te weten: 
a. de uitgangspunten voor het stedenbouwkundig plan Stationsgebied, zoals die door Zeestad worden 

gehanteerd; 
b. het programma van eisen stadhuis (bouwstenennotitie), dat via het projectteam bedrijfsvoering van de 

projectorganisatie Stadhuis is opgesteld; 
c. de voorlopige uitgangspunten, zoals die door het projectteam Aanbesteding van de projectorganisatie 

Stadhuis zijn opgesteld. 

Uitgangspunten stedenbouwkundig plan 
De ruimtelijke principes van het UP Stadshart vormen de basis voor het stedenbouwkundig plan Stationsgebied. 
Door Zeestad wordt met NS Poort overleg gevoerd over vier varianten voor de ontwikkeling van stadhuis en 
station, namelijk: 

model A. bouw stadhuis onafhankelijk van het treinstation 
model B. bouw stadhuis vóór treinstation, geen functionele en/of programmatische synergie 
model C. bouw stadhuis vóór treinstation, met functionele en/of programmatische synergie 
model D. bouw stadhuis met sloop van het bestaande treinstation 

Op basis van bestuurlijk overleg met NS Poort willen Zeestad en college zo spoedig mogelijk duidelijkheid over 
het model en de condities waaronder dit gerealiseerd kan worden. 
De ontwikkeling van de grondexploitatie van Zeestad vroeg door een afname van het programma (geen 
commerciële voorzieningen meer, daling programma stadhuis) en stijging van kosten om bijsturing van de 
uitgangspunten van het stedenbouwkundig plan. Om uitvoering van de grondexploitatie binnen de door de 
Algemene vergadering van Aandeelhouders van Zeestad vastgestelde kaders mogelijk te maken wordt in het 
stedenbouwkundig plan thans afgezien van herinrichting van het busstation. 



Programma van eisen Stadhuis 
Het programma van eisen is gebaseerd op visies van toekomstige gebruikers op de relatie tussen bestuur en 
burger, de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de dienstverlening aan burgers en de nagestreefde werkwijze 
van de ambtelijke organisatie. De vertaling van de visie op de relatie tussen bestuur en burgers naar een 
programma van eisen voor het openbaar bestuurscentrum heeft plaatsgevonden met een werkgroep, 
bestaande uit leden van de gemeenteraad en de griffie. Via een aantal onder het projectteam bedrijfsvoering 
ressorterende ambtelijke werkgroepen is het programma van eisen voor de publieksdienstverlening en het 
werkplekdomein van de ambtelijke organisatie opgesteld. Vaststelling van deze documenten door het college 
moet nog plaatsvinden. Een aantal belangrijke uitgangspunten van deze documenten zijn wel al opgenomen in 
het ambitiedocument. 

Uitgangspunten aanbesteding 
Door het projectteam Aanbesteding is een aantal belangrijke uitgangspunten voor de aanbesteding op basis 
van DBFMO geformuleerd: 

Randvoorwaardelijke maatregelen 
• maatregelen treffen om transactiekosten marktpartijen te beperken; 
• om de werkgelegenheid te stimuleren zullen voorwaarden inzake social return worden gesteld; 
• toepassen rekenvergoeding voor marktpartijen 

Contractuele voorwaarden 
• stadhuis blijft gedurende de gehele looptijd van het contract eigendom van de gemeente; 
• looptijd contract 30 jaar; 
• toepassen van een betaling van de gemeente aan de marktpartij na het in gebruik nemen van het stadhuis, 

die door de marktpartij wordt gebruikt om een deel van de schuld af te lossen (zogenaamde 'piekbetaling'). 

Selectie- en gunningprocedure 
• instellen projectteam Aanbesteding waarbij het Afstemmingsoverleg als formele opdrachtgever fungeert 

voor de aanbesteding 
• geen inhoudelijke informatieverstrekking aan college en/of gemeenteraad over de inhoud van voorstellen 

van marktpartijen gedurende de procedure; 
• maatregelen ter borging van de ruimtelijke kwaliteit bij selectie en gunning. 

Toetsing ambitiedocument aan door de gemeenteraad vastgestelde kaders 
De gemeenteraad heeft op 13 december ingestemd met de verdere voorbereiding van de aanbesteding van de 
nieuwbouw stadhuis en daarbij ondermeer ook onderstaande kaders vastgesteld, te weten: 

1. sprake is van budgetneutraliteit bij € 2,1 miljoen of minder en waarbij in de business case alle elementen uit 
het raadsvoorstel goed worden onderbouwd; 

2. sloop van het postkantoor vindt plaats, nadat de raad de definitieve business case heeft geaccordeerd op 
basis van een budgetneutrale exploitatie er definitief met de bouw van het stadhuis gestart gaat worden; 

3. 200 ondergrondse parkeerplaatsen onder het nieuw te bouwen stadhuis; 
4. minstens drie gevelontwerpen te leveren waaruit de inwoners mogen kiezen; 
5. inzichtelijk maken hoe de rooilijn tussen Parallelweg en Middenweg er uit gaat zien, evenals de gewijzigde 

infrastructuur en wat dit betekent voor de bewoners van het Julianaplein (schaduwwerking) en voor het City 
House; 

6. inzichtelijk maken welke kosten gemoeid zijn met het verwerven van het stationsvoorplein; 
7. inzichtelijk maken wat de infrastructurele wijzigingen behelzen voor hotel Wienerhof en wat de financiële 

consequenties hiervan zijn (en voor wie); 
8. inzichtelijk maken wat het plan is voor de restauratie van School 7 als de bibliotheek hierin komt (hoe gaat 

het eruit zien en wat kost het); 
9. inzichtelijk maken wat hiervoor de noodzakelijke infrastructurele wijzigingen zijn en wat dat kost. 

Sloop postkantoor 
Conform het besluit van de gemeenteraad is de planvorming gebaseerd op sloop van het oude postkantoor. Er 
is inmiddels een omgevingsvergunning, onderdeel sloop, verstrekt. De Commissie voor de bezwaarschriften 
heeft inmiddels over de ingediende bezwaarschriften advies uitgebracht aan het college. 

Drie gevelontwerpen 
Aan de opdracht van de gemeenteraad om drie gevelontwerpen te leveren waaruit de bewoners mogen kiezen 
is via een uitgebreid participatietraject en een enquête onder de Helderse bevolking inhoud gegeven. Met een 
groep bewoners is nagedacht over hoe het stadhuis eruit moet zien. Welke sfeer het heeft, wat voor een type 
gebouw past bij Den Helder en welke materialen daarbij horen. De participatie heeft drie sfeerbeelden 
opgeleverd. De deelnemers van de werksessies waren erg enthousiast over het eindresultaat. Zij zagen hun 
inbreng terug in alle drie de tekeningen. De drie sfeerbeelden zijn voorgelegd aan alle inwoners van Den 
Helder. Door middel van een enquête hebben inwoners kunnen kiezen. Meer dan 650 inwoners hebben een 



stem uitgebracht op een van de sfeerbeelden voor het nieuwe stadhuis. Het sfeerbeeld dat is geïnspireerd op 
het oude station, past volgens 282 stemmers het beste bij de identiteit van de stad. De uitwerking die is 
geïnspireerd op de gebouwen op Willemsoord kreeg 250 stemmen en de Amsterdamse school 131 stemmen. 
Wij stellen daarom de gemeenteraad voor te besluiten om het sfeerbeeld, dat is geïnspireerd op het oude 
station, als uitgangspunt te kiezen voor het op te stellen beeldkwaliteitsplan voor het stationsgebied. 

Overige beslispunten 
Het ambitiedocument beoogt geen uitspraken te doen over de overige door de gemeenteraad op 13 december 
2010 genomen besluiten. Aan de gemeenteraad zal bij de vaststelling van het stedenbouwkundig plan 
stationsgebied, dan wel afzonderlijk hierover worden geïnformeerd. 

Den Helder, 15 november 2011 

Burgemeester en Wethouders van^Defl Helder, 

burgemeester 
Koen Schuilina 

secretaris 
H. Raasing 


