
MOTIE nr.: {:\ 11..1 

Motie voor structurele subsidie Museum haven 

11 ~···. 
datum raadsvergadering: 

PARTIJ VOOR DE VRIJHEID 
Den Helder 

De gemeenteraad van Den Helder in vergadering bijeen op 18 Maart 2019; 

Gelezen het raadsvoorstel nummer RV019.0020 en de budgetovereenkomst met Stichting 
Museumhaven Willemsoord. 

Overwegende dat: 

1. De Raad met ruime meerderheid in 2008 het Uitwerkingsplan Stadshart (UP) heeft 
aangenomen; 

2. De door de RCE (rijksdienst cultureel erfgoed) goedgekeurde studie van prof Asselbergs uit 
december 2009 een kader aangeeft voor de ontwikkeling van het museale gebied 
Willemsoord; 

3. Al in het UP is opgenomen dat Willemsoord een maatschappelijk/ culturele bestemming zal 
krijgen met inachtneming van dat museale karakter van het gehele gebied en dit bevestigd 
wordt in genoemd raadsvoorstel; 

4. Op grond van voornoemde documenten ondernemers en vrijwilligers ervan mogen uitgaan 
dat het UP het kompas voor de ontwikkeling van Willemsoord zal zijn voor de lange termijn; 

5. Korte en lange termijnplanning niet meer congruent zijn door opportunisch denken van het 
College. (Bestuur is continu!!) 

Constaterende dat: 

1. De Raad met het besluit van 25 februari jl. over de locatie van het Stadhuis op Willemsoord 
de ingezette koers van 2008 heeft verlaten betreffende de Museumhaven; 

2. Ondanks het aandringen van verscheidene insprekers in voornoemde 
gemeenteraadsvergadering niets in het besluit is vastgelegd om borging van de activiteiten in 
de tijd van de vele maritieme verenigingen/stichtingen op Willemsoord vast te leggen; 

3. Daarmee de voortzetting van de activiteiten van deze maritieme organisaties op 
Willemsoord niet meer is gewaarborgd; 

4. Ook de voorliggende 2-jarige subsidieovereenkomst met de Stichting Museumhaven 
daarvoor onvoldoende zekerheid biedt over de toekomst 

5. Naast de Stichting Museumhaven Willemsoord ook de overige maritieme stakeholders op 
Willemsoord in dezelfde onzekerheid verkeren; 

6. De aangeboden 2-jarige subsidie overeenkomst voor investeerders geen zekerheid biedt over 
toekomstige ontwikkelingen (en continuering van de bedrijfsvoering) op de locatie 
Willemsoord; 



Besluit het College op te dragen zich expliciet uit te spreken voor een langdurige (meer dan 2 
jaar) en duurzame voortzetting van de activiteiten van alle maritieme organisaties op 
Willemsoord die nota bene voornamelijk met behulp van vrijwilligers inhoud geven aan het 
maritieme karakter van onze stad. En er op die manier voor te zorgen dat restauratie, 
onderhoud en beheer van nautische monumenten in de Museumhaven gegarandeerd worden. 

L.G.J.M van Esdonk, V.H.van den Bom, F. Feeburg 

PVV Den Helder 


