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Betreft: Burgerinitiatief Den Helder aan Zee 
 
 

Aan de leden van de Gemeenteraad 
In uw vergadering van afgelopen 7 maart heeft u een burgerinitiatief (stuknummer AI11.01212) dat in 
formele zin is ingediend door mevrouw Petra Bies geldig verklaard. Het burgerinitiatief moet volgens 
de indienster leiden tot de naam Den Helder aan Zee. Het wijzigen van de naam Den Helder in Den 
Helder aan Zee zal, volgens de indienster en haar steunbetuigers, zorgen voor een positiever beeld 
van de stad. “De naamswijziging is bevorderlijk voor het toerisme en de algehele economie van de 
stad. Bovendien kan naamswijziging er voor zorgen dat de burgers trotser worden op hun stad en dat 
ook uitdragen.” 
 
Over de inhoud van het burgerinitiatief heeft u zich niet uitgelaten. Door uw geldigverklaring ligt het 
burgerinitiatief nu voor bij ons college. Ons college wil u graag nader adviseren over het 
burgerinitiatief. Maar voor ons is de vraag wezenlijk of u bereid bent tot het wijzigen van de naam Den 
Helder? Indien u daartoe bereid bent, zijn globaal drie opties denkbaar. 
 

1. U verandert de gemeentenaam Den Helder in Den Helder aan Zee en u: 
• laat daarbij de woonplaatsen (inclusief postcodegebieden) Den Helder, Julianadorp en 

Huisduinen ongewijzigd. 
• verandert de drie woonplaatsen Den Helder, Julianadorp en Huisduinen ook in Den 

Helder aan Zee (inclusief de postcodegebieden). 
• verandert de drie woonplaatsen in Den Helder aan Zee, Julianadorp aan Zee en 

Huisduinen aan Zee (inclusief de postcodegebieden).  
2. U bent bereid de gemeentenaam Den Helder te wijzigen waarbij ‘Den Helder aan Zee’ een 

van de opties is. Andere namen zijn ook mogelijk. 
3. U verandert de gemeentenaam in Den Helder niet. 

 
 
Afhankelijk van de optie waar u voor open staat is er een aantal juridische, financiële en praktische 
consequenties. Daarnaast is er de vraag wat de betekenis ervan is om vanuit het oogpunt van de 
positionering/profilering de eigen gemeentenaam van Den Helder te veranderen. In deze 
raadsinformatiebrief reikt ons college, zonder daarin zelf stelling te nemen, u aandachtspunten aan die 
helpen om na te denken over de inhoud en betekenis van het ingediende burgerinitiatief over Den 
Helder aan Zee. Ons college is benieuwd naar opvattingen ten aanzien van de inhoud van het 
burgerinitiatief. Afhankelijk van uw beraad op dit punt zijn wij bereid de consequenties en de voor en 
nadelen van een naamsverandering van Den Helder voor u in beeld te brengen. 
 
 
Aandachtspunten 
  
Citymarketing en profilering 
Vraag is of de voorgestelde naamswijziging voldoende recht doet aan profiel/positionering van Den 
Helder. Met andere woorden appelleert Den Helder aan Zee wel voldoende aan de onderscheidende 
kenmerken van Den Helder. Zonder uitputtend te zijn heeft Den Helder naast zon, zee, strand en 
toerisme, het (nieuwe) stadshart, de haven (incl. alle kennisinstituten daarom heen), Willemsoord, 
wonen, cultuurhistorische waarden etc. als onderscheidende kenmerken. Tel daarbij op de ambities 
die we als stad in de regio hebben. Vraag is: dekt de vlag (naamgeving) de lading (positionering) wel? 
En zijn we ons voldoende bewust van de betekenis van een nieuwe naam in termen van citymarketing 
en profilering naar diverse doelgroepen. Met andere woorden wat levert het de stad met alle inwoners, 
bedrijven en instellingen (ook op de lange termijn) op?  
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De werkgroep citymarketing die een positionering van Den Helder heeft gemaakt en een bijbehorend 
Citymarketingplan zegt in haar vergadering over het initiatief om de naam te veranderen in Den Helder 
aan Zee het volgende: “Den Helder aan Zee: Laat de discussie maar plaatsvinden. Wel duidelijk 
maken bij initiatiefnemers dat prioriteit ligt bij Stadshart en ontwikkelingen in Den Helder en dat het 
niet zo kan zijn dat hier duizenden of meer Euro ’s aan moeten worden uitgegeven om dit direct te 
realiseren. Beter is dit geleidelijk te doen.” 
 
Juridisch 
In de gemeentewet artikel 158 staat dat de bevoegdheid om de plaats- of gemeentenaam te wijzigen 
bij de gemeenteraad ligt. Een besluit tot wijziging van de naam van de gemeente is geen besluit in de 
zin van artikel 1:3 Algemene wet bestuursrecht (Awb). Uit jurisprudentie blijkt dat aan een 
naamswijzigingsbesluit geen rechtsgevolgen verbonden worden geacht omdat het besluit geen 
vaststelling of wijziging van rechten en plichten inhoudt. Tegen dit besluit is op grond van de Awb 
geen bezwaar en/of beroep mogelijk. Voor het wijzigen van een gemeentenaam moet ter goedkeuring 
een aanvraag worden ingediend bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 
  
Praktische en financiële consequenties 
Wijziging van plaatsnamen heeft onder meer consequenties voor: 

• postcodegebieden onze gemeente. TNT brengt hiervoor kosten in rekening. 
• Basisregistraties als GBA, BAG en andere informatiesystemen als Corsa. Daarbij moet de 

nieuwe naam van Den Helder in de administraties van alle gemeenten gewijzigd worden. 
Hieraan zijn kosten verbonden. 

• alle uitingsvormen van Den Helder (websites, bedrijfskleding en –auto’s, etc.) 
• alle (kom) borden binnen en buiten Den Helder waarop Den Helder vermeld staat. 
• de bevolking/bedrijven in Den Helder 

 
Draagvlak 
Gelet op de betekenis die een plaatsnaam heeft voor inwoners en bedrijven past het om een inspraak-
, communicatie- en participatietraject te ontwikkelen om draagvlak te verwerven voor een nieuwe 
naam. Afhankelijk van de manier waarop uw raad de bevolking ruimte geeft om invloed uit te oefenen 
op een nieuwe naam voor de gemeente, moet ook de communicatieaanpak worden voorbereid en 
uitgevoerd worden. De bijbehorende kosten variëren afhankelijk van de gekozen aanpak.  
 
Indien uw gemeenteraad er toe besluit de gemeentenaam te wijzigen dan treedt deze naam in 
werking ten minste een jaar na de datum van het raadsbesluit (derde lid van artikel 158 
Gemeentewet). 
 
Den Helder, 22 maart 2011 
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