
gemeente 

Den Helder 
Geamendeerd raadsbesluit 

Raadsvergadering d.d. : 17 december 2012 

Besluit nummer : RB12.0166 

Onderwerp : Ontwikkeling Julianadorp Oost, Nieuw Den Helder en het Stadshart 

De raad van de gemeente Den Helder; 

gelezen het raadsvoorstel nummer RVO12.0238 van het college van burgemeester en wethouders van 
Den Heider van 27 november 2012; 

kennis genomen hebbende van de voorbereidende commissievergadering Bestuur en Middelen op 
10 december 2012; 

besluit: 

1. Op grond van artikel 169, lid 4, Gemeentewet, in samenhang met artikel 7, lid 5a, aanhef en onder c. 
van de Financiële verordening gemeente Den Helder geeft de raad tegen het voorgenomen besluit 
van het college van burgemeester en wethouders om: 
1. met Woningstichting Den Helder een overeenkomst aan te gaan die het uittreden van 

Woningstichting regelt uit de grondexploitatie Julianadorp Oost en waarbij de grondpositie 
van Woningstichting wordt overgenomen door de gemeente en afspraken worden gemaakt om 
ontwikkeling in Nieuw Den Helder en het Stadshart mogelijk te maken; 

2. met Woningstichting Den Helder een koop- en realisatieovereenkomst aan te gaan om minimaal 
25% van het bouwprogramma in Julianadorp Oost in de sociale koop en huur te ontwikkelen en 
te realiseren; 

3. met de Helderse Bouw Kombinatie een koop- en realisatieovereenkomst aan te gaan waarin de 
afname van de grond voor de commerciële woningbouw voor het gehele project Julianadorp 
Oost wordt geregeld: 

de volgende wensen en/of bedenkingen aan het college van burgemeester en wethouders ter 
overweging mee: 
I. Het bedrag ad € 800.000,- op pagina 5 van het raadsvoorstel onder de kop Stadshart voor de 

verkoop aan WSDH van de voormalige school aan de Hector Treubstraat en de locatie 't Huys 
Tydtverdrijf dient te worden opgesplitst in € 300.000,- voor de voormalige school en € 500.000,--
voor de locatie 't Huys Tydtverdrijf. 

II. Bij verkoop, binnen 10 jaar, van de grond van 't Huys Tydtverdrijf, als bouwgrond door WSDH of 
één van de aan haar gelieerde bedrijven wordt de winst gedeeld met de gemeente Den Helder 
met aftrek van het renteverlies voor WSDH. 

III. Wanneer WSDH of één van de aan haar gelieerde bedrijven binnen 10 jaar besluit de grond van 
't Huys Tydtverdrijf niet in ontwikkeling te nemen als bouwlocatie en de grond wil verkopen dan 
moet zij deze eerst te koop aanbieden aan de gemeente Den Helder voor het bedrag waarvoor 
WSDH het heeft gekocht van de gemeente Den Helder, verhoogd met een inflatietoeslag.* 

2. Een bedrag van € 1.248.315 {prijspeil 1 -7-2012) te onttrekken uit de Algemene Reserve (zoals financieel 
technisch is verwerkt in de Turap) ten behoeve van het overnemen van panden in Nieuw Den Helder (vml. 
Albert Heijn, de Eendracht en het OKK gebouw) van Zeestad en het inbrengen van deze panden in de 
ontwikkeling Nieuw Den Helder. 

3. Een bedrag van € 1.776.000 toe te voegen aan de voorziening Julianadorp Oost en te dekken vanuit de 
Algemene Reserve. 

4. Met betrekking tot besluit 3 de bijgevoegde begrotingswijziging 2012 vast te stellen. 
5. De door het college van burgemeester en wethouders aan de leden van alle commissies ex artikel 82 

Gemeentewet en de raad op grond van de artikelen 86, lid 2, respectievelijk 25, lid 2, Gemeentewet in 
samenhang met artikel 10, lid 2, aanhef en onder b. (financiële en economische belangen van de gemeente) 
en g. {het voorkomen van onevenredige bevoor- of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken 
natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden) Wet openbaarheid van bestuur opgelegde 
geheimhouding op de daartoe gewaarmerkte financiële stukken behorende bij raadsvoorstel RV012.0238: 

Uittredingsovereenkomst tussen gemeente Den Helder en Woningstichting Den Heider 
Koop- en realisatieovereenkomst tussen gemeente Den Helder en Woningstichting Den Helder 
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Koop- en reaüsatieovereenkomst tussen gemeente Den Helder en Helderse Bouw Kombinatie B.V. 
Bijlage "Samenvatting Grondexploitatie" 

overeenkomstig artikel 25, lid 3, Gemeentewet te bekrachtigen. 

Aldus besloten in de raadsvergadering 
van 17 december 2012. 

voorzitter 
Koen Scbuiling 

u 

V 

griffier A 

* Amendement 15.6 van de Stadspartij Den Helder 
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i s 1 i Stadspartij Den Helder 

Amendement. 

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 17 december 2012; 

gelezen het raadsvoorstel nummer RV012.0238, agendapunt 15 betreffende de 
ontwikkeling van Julianadorp Oost, Nieuw Den Helder en het Stadshart; 

de gehele tekst onder punt 1 van het conceptbesluit te vervangen door de volgende 
tekst: 

"1. Op grond van artikel 169, lid 4, Gemeentewet, in samenhang met artikel 7, lid 
5a, aanhef en onder c. van de Financiële verordening gemeente Den Helder 
geeft de raad tegen het voorgenomen besluit van het college van 
burgemeester en wethouders om: 
1. met Woningstichting Den Helder een overeenkomst aan te gaan die het 

uittreden van Woningstichting regelt uit de grondexploitatie Julianadorp 
Oost en waarbij de grondpositie van Woningstichting wordt 
overgenomen door de gemeente en afspraken worden gemaakt om 
ontwikkeling in Nieuw Den Helder en het Stadshart mogelijk te maken; 

2. met Woningstichting Den Helder een koop- en realisatieovereenkomst 
aan te gaan om minimaal 25% van het bouwprogramma in Julianadorp 
Oost in de sociale koop en huur te ontwikkelen en te realiseren; 

3. met de Helderse Bouw Kombinatie een koop- en 
realisatieovereenkomst aan te gaan waarin de afname van de grond 
voor de commerciële woningbouw voor het gehele project Julianadorp 
Oost wordt geregeld: 

de volgende wensen en/of bedenkingen aan het college van burgemeester en 
wethouders ter overweging mee: 

I. Het bedrag ad € 800.000,-- op pagina 5 van het raadsvoorstel onder de 
kop Stadshart voor de verkoop aan WSDH van de voormalige school aan 
de Hector Treubstraat en de locatie 't Huys Tydtverdrijf dient te worden 
opgesplitst in € 300.000,— voor de voormalige school en € 500.000,-- voor 
de locatie 't Huys Tydtverdrijf. 

//. Bij verkoop, binnen 10 jaar, van de grond van 't Huys Tydtverdrijf, als 
bouwgrond door WSDH of één van de aan haar gelieerde bedrijven wordt 
de winst gedeeld met de gemeente Den Helder met aftrek van het 
renteverlies voor WSDH. 

besluit: 

///. Wanneer WSDH of één van de aan haar gelieerde bedrijven binnen 10 
jaar besluit de grond van 't Huys Tydtverdrijf niet in ontwikkeling te 



nemen als bouwlocatie en de grond wil verkopen dan moet zij deze eerst 
te koop aanbieden aan de gemeente Den Helder voor het bedrag 
waarvoor WSDH het heeft gekocht van de gemeente Den Helder, 
verhoogd met een inflatietoeslag." 

Ondertekenaar(s) van het amendement. 

Namens de fractie van Stadspartij Den Helder, 

Peter Reenders 

Toelichting: 

o Door het uit elkaar halen van het verkoopbedrag ontstaat meer duidelijkheid. 
© De plek van 't Huys Tydtverdrijf is uniek en biedt bouwmogelijkheden met een 

riant uitzicht op zee. Zulke plekken zijn er niet veel in Den Helder en wat 
schaars is, is duur. 

© De prijs voor 't Huys Tydtverdrijf is niet marktcomfort. Bouwgrond aan de 
Schoolweg kost € 222 per m 2 en voor de locatie hier genoemd komen we rond 
de € 100 per m2. 


