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Evaluatie Afstootnota 

1. Inleiding 
Op 16 mei 2011 besloot de gemeenteraad van Den Heider tot het vaststellen van de nota 'Afstoten 
gemeentelijk vastgoed {2011 - 2014)'. Hierin is als beleidskader ten aanzien van behoud of afstoten 
van gemeentelijk vastgoed gesteld: 

Onderdelen van de portefeuille die niet binnen de plannen die uitvoering geven aan de doelen 
zoals omschreven in de Structuurvisie 2025 zullen worden afgestoten. 
Onderdelen van de portefeuille die binnen de plannen vallen die uitvoering geven aan de 
doelen zoals omschreven in de Structuurvisie 2025 zullen niet worden afgestoten tenzij zij niet 
van (strategisch) belang zijn voor de plannen. 

Ter indicatie van de omvang van het te behouden en het af te stoten deel was de volgende tabel 
opgenomen: 

Aantal Boekwaarde % Waarde 
Afstoten aan Zeestad 37 €1.025.000,- 3,5% 
Afstoten aan de markt 56 €3.075.000,- 10,5% 
Behouden 76 €25.220.000,- 86% 
Totaal 169 €29.320.000,- 100% 

Verder was in de nota opgenomen dat in 2012 de uitvoering van de nota zou worden geëvalueerd en 
zo nodig herzien. Deze memo geeft uitvoering aan deze actie. 

2. Werkwijze 
De af te stoten panden zijn heel divers van aard, waardoor verschillende methoden moeten worden 
gebruikt om het afstoten te realiseren. Grofweg zijn er de volgende mogelijkheden: 

1. Verkoop via een makelaar: met name voor woningen of kieine bedrijfsruimten die vrij van huur 
zijn is dit meestal de geëigende methode. Voor 'normale' panden worden lokale makelaars 
ingeschakeld. In sommige gevallen betreft het bijzondere panden met een monumentaal 
karakter. Dan wordt soms gebruik gemaakt van de zogenaamde erfgoed ma kei aar Redres, die 
een doelgroep aanspreekt die op zoek is naar bijzondere gebouwen. 

2. Herontwikkelino co. aanpassing bestemming / functie: sommige gebouwen zijn met behoud 
van de oorspronkelijke bestemming of functie niet te verkopen, of zijn rijp voor sloop. In 
dergelijke gevallen wordt intern eerst een procedure gevolgd om te kijken op welke wijze het 
pand of de locatie herbestemd cq. herontwikkeld zou moeten worden (rekening houdend met 
stedenbouwkundige aspecten, vraag naar functies en potentiële opbrengst). Als dit gereed is, 
dan worden de panden (of gronden indien gesloopt is) op de meest passende wijze op de 
markt gezet. 

3. Aanbieding aan huurders: indien een pand (langdurig) verhuurd is, dan wordt dit in veel 
gevallen te koop aangeboden aan de huurders. Dit kunnen zowel woningen als 
maatschappelijke accommodaties betreffen. Wanneer de huurders geen interesse hebben 
wordt vervolgens overwogen om de woning in verhuurde staat aan te bieden aan een 
vastgoedbezitter zoals de Woningstichting. Hierbij wordt altijd het belang van de huurders 
scherp in de gaten gehouden. De andere mogelijkheid is te wachten tot de huurders de huur 
opzeggen en het pand dan vrij van huur op de markt te zetten. 

De panden die op de afstootfijst staan en nog in bezit zijn van de gemeente worden in de meeste 
gevallen beheerd door Grontmij Vastgoedmanagement. Met deze organisatie is in 2009 een 
raamcontract gesloten voor beheer van alle gemeentelijke gebouwen. Eind 2012 loopt dit contract af 
en momenteel wordt een nieuwe aanbesteding voorbereid. De wijze waarop de panden worden 
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beheerd en onderhouden is vastgelegd in de begin 2012 vastgestelde Nota Beheer Gemeentelijke 
Gebouwen. 

3. Verkochte panden 
Inmiddels is ongeveer een jaar verstreken sinds het vaststellen van de afstootnota. De volgende 
panden zijn in die periode verkocht: 

Adres Functie Aantal 
objecten 

Bestemming 
opbrengst Opbrengst 

Californiestraat 37-41 Woning 2 Reserve stadshart € 130.000,- (2012) 
Californiestraat 55 Woning 1 Reserve stadshart €60.000,- (2012) 
Californiestraat 57 Woning 1 Reserve stadshart €60.000,- (2012) 
Californiestraat 59 Woning 1 Reserve stadshart €60.000,- (2012) 
C. Evertsenstraat 27 Woning 1 Taakstelling €18.000,- (2011) 
G.P. Blankmanstr 45 D Woonwagen 1 Boekwaarde €35.000,- (2011) 
G.P. Blankmanstr 47 F Woonwagen 1 Boekwaarde €35.000,- (2012) 
Korvetstraat 61 Woonwagen 1 Boekwaarde €25.000,- (2011) 
Sportlaan 62 Woning 3 Taakstelling €315.000,- (2011) 
Vogelzand 2404 Woning 1 Taakstelling €437.000,- (2011) 
Weststraat 64 Woning 1 Reserve stadshart €62.500,- (2012) 

De volgende panden zijn overgenomen door Zeestad, voor de herontwikkeling van de binnenstad. 

Adres Functie Aantal 
objecten 

Bestemming 
Opbrengst Opmerkingen 

Spoorstraat 99-101 Woning 2 Reserve stadshart €385.877,- (2011) 

Vroonstraat, 1e 86-90 Woning / 
bedrijfsruimte 2 Reserve stadshart €79.454,- (2011) 

In totaal heeft dit een opbrengst gegenereerd van € 1.702.832,-. Hier stonden boekwaardes en 
verkoopkosten tegenover ter grootte van € 728.413,-, waardoor een saldo van € 974.419,- is 
gerealiseerd. 

Van dit saldo draagt € 136.587,- bij aan het resultaat van de gemeente (invulling taakstelling) en vloeit 
€ 837.832,- terug in de reserve Panden Stadshart. Deze verkopen zijn deels in 2011 en deels in 2012 
gerealiseerd, waardoor de resultaten dus ook in de desbetreffende jaren zijn geboekt. 

4. Geplande verkopen 
Met Zeestad en Woningstichting Den Helder zijn afspraken gemaakt over overdracht van 25 panden 
ten behoeve van verschillende ontwikkelingen. Ten aanzien van Zeestad zijn die afspraken gemaakt 
in het kader van de vaststelling van de plannen van Fase 1 Plus en met Woningstichting Den Helder 
hangen die samen met de afspraken over uittreding uit de grondexploitatie Julianadorp, de 
ontwikkeling van het Stadshart en de herontwikkeling van Nieuw Den Helder. Deze afspraken 
betreffen de volgende panden: 

Afnemer Adres Functie Aantal 
objecten Opmerkingen 

Zeestad Beatrixstraat 66-68 Winkelpand 1 Overdragen voor € 347.500,-
Zeestad Beatrixstraat 72 Winkelpand 1 Overdragen voor € 250.000,-
Zeestad Beatrixstraat 76-78 Woning 2 Overdragen voor € 337.500,-
Zeestad Beatrixstraat 80 Bedrijfspand 1 Overdragen voor € 270.000,-
Zeestad Beatrixstraat 86-88-88A Bedrijfspand / Woning 3 Overdragen voor € 265.000,-
Zeestad Beatrixstraat 90-9QA Bedrijfspand / Woning 2 Overdragen voor € 365.000,-

Zeestad 
Middenweg 172-174 

Voorm. Postkantoor 
1 

Overdragen voor € 1.636.008,- + 
rente vanaf 1-1-2012 

Zeestad Molenstraat 182-184 Horeca 2 Overdragen voor € 174.000,-

Zeestad 
Spuistraat 10 / 
Stationstraat 2 Bedrijfspand 1 Overdragen voor € 725.000,-

WSDH Drs. F Bijlweg 20 Gemeentehuis 1 
Bij realisatie nieuw stadhuis, 
verkoopprijs € 2.500.000,-. 

WSDH Dintelstraat 67 Wijkcentrum 1 
Gebouw reeds gesloopt, 
verkoopprijs € 29.834,-. 
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Afnemer Adres Functie Aantal 
objecten 

Opmerkingen 

WSDH Elzenstraat 34 A / 36 Verenigingsgebouwen 2 Samen voor € 73.894,-. 

WSDH Hector Treubstraat 80 / 82 
Voorm. School en 

gymzaal 
2 

Samen met locatie 't Huys 
Tijdtverdrijf (bouwgrond)voor 
€ 800.000,-. 

WSDH Scheldestraat 6 tm 12 
Voorm. Bibliotheek / 

Voorm. gymzaal 2 Samen voor € 205.100,-. 

WSDH 
Julianaplein 28 / 
Polderweg 7A 

Zusterhuis 
1 

Overdragen voor nihil. 

WSDH 
Weststraat 110/ 
Keizersgracht 93 

Verenigingsgebouw l 
filmhuis 1 

Overdragen voor nihil. 

Woningstichting Den Helder zal de panden afnemen zodra de verschillende overeenkomsten definitief 
zijn afgesloten, naar verwachting eind 2012 of begin 2013. Zeestad heeft nog geen planning gegeven 
van wanneer zij de panden zal afnemen. 

Verder is overeenstemming bereikt over de verkoop van de Hortensiastraat 26 {voormalig 
schoolgebouw) en de Badhuisstraat 23-25 (dorpshuis Huisduinen). De Hortensiastraat 26 zal voor 
€ 300.000,- worden verkocht zodra de planologische procedure met betrekking tot gebruik van het 
pand is afgerond {planning mei 2013). De Badhuisstraat 23-25 zal voor € 67.000,- worden verkocht 
aan het Huisduiner Belang. Voorwaarde hiervoor ïs onder andere het opstellen van een goed 
onderhoudsprogramma door de vereniging. Planning is dat deze verkoop in 2012 wordt afgerond. 

5. Resterende panden 

De panden die resteren zijn als volgt onder te verdelen: 

Ontwikkelen 7 
Voorheen Zeestad 17 
Te slopen 6 
Omzetten naar behouden 6 
Langdurig verhuurd 77 
Afstoten overig 22 
Totaal 135 

De zeven te ontwikkelen panden zijn onderdeel van een locatieontwikkeling en zullen als onderdeel 
daarvan worden verkocht. 

Met de besluitvorming rondom Fase 1 Plus door Zeestad is impliciet ook besloten dat Zeestad enkele 
andere locaties niet gaat ontwikkelen. In het verleden zijn wel panden aangekocht op deze locaties. 
Van deze negentien panden zullen er enkele op korte termijn op de vrije markt worden verkocht. Ten 
aanzien van de resterende panden {met name Koningdwarsstraat) zal een voorstel worden uitgewerkt 
hoe hier in de toekomst mee om te gaan, waarbij mogelijke oplossingsrichtingen gekeken wordt naar: 

1. Definitief afzien van ontwikkeling en panden in huidige staat verkopen 
2. Voorlopig de panden als strategisch bezit beschouwen en handhaven. Nadat de ingezette 

herontwikkelingsprojecten in het stadshart zijn afgerond opnieuw evalueren. 
3. De oorspronkelijke of een andere ontwikkeling zelfstandig (zonder Zeestad) doorzetten. 

Zes panden zijn of worden gesloopt, onder andere als onderdeel van de onwikkeiing van Kooypunt en 
Brede School Pasteurstraat. 

Van zes panden heeft het college besloten dat deze toch niet zullen worden afgestoten: 

Adres Functie 
Jan Verfailleweg 620 A en AA Vogelasiel 
Linieweg 23 Kleedruimte / clubgebouw 
Molenstraat 93 1 Stalling draaiorgel 
Professor van Tillweg 6 Onderkomen Roadrunners 
Spoorstraat 76 a Opvang statushouders 

Voor al deze panden geldt dat ze worden gebruikt voor maatschappelijke doeleinden. De gebruikers / 
huurders zijn niet in staat om de panden te kopen van de gemeente en het college wil de organisaties 
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niet uitzetten. Met uitzondering van de Spoorstraat 76 a en de Linieweg 23 geldt dat er geen of zeer 
beperkte beheer- en onderhoudskosten zijn, omdat met de gebruikers / huurders is overeengekomen 
dat zij daar zelf zorg voor dragen. 

Zevenenzeventig panden (woningen) zijn langdurig verhuurd aan particulieren. In een aantal gevallen 
zijn deze woningen zonder succes te koop aangeboden aan de huurders. Voorlopig onderneemt de 
gemeente geen verdere actie om deze woningen te verkopen, maar wordt gewacht tot de huurders de 
huurovereenkomst beëindigen. Tot deze groep behoren ook de drieenzestig appartementen in 
Zuyderhorn. 

Zodoende blijven negentien panden over, die korte of middellange termijn op de markt gezet zullen 
worden. Voor een aantal van deze panden kan dit zonder meer, bij enkele zijn specifieke 
omstandigheden aan de orde waardoor afstoten nog niet mogelijk is. 

8. Financieel 

Bij de verkoop van een pand ontstaat een resultaat als saldo tussen verkoopprijs en boekwaarde. Dit 
resultaat kan op twee manieren in het financiële resultaat van de gemeente terecht komen: 

1. Ten gunste van de reserve Panden Stadshart 
2. Ten gunste / laste van het saldo van het desbetreffende boekjaar 

Ad 1. Dit betreffen de panden die bij aankoop gefinancierd zijn uit deze reserve door de 
aankoopwaarde af te boeken tot nul. Ook het beheer wordt betaald uit de reserve. 

Ad 2. Het resultaat van verkoop van alle andere panden komt ten gunste of laste van het saldo van de 
rekening van het desbetreffende jaar. In 2011 betrof dit € 136.587,-. Dit bedrag is lager dan verwacht, 
wat deels kan worden verklaard door de financiële crisis / crisis op de vastgoedmarkt. Daarnaast blijkt 
de verkoop van bepaalde gebouwen een veel langere doorlooptijd dan verwacht te kennen als 
bijvoorbeeld de bestemming moet worden veranderd(bijv. de Boswachterswoning en het voormalige 
schoolgebouw aan de Hortensialaan). 

Den Helder, 13 november 2012. 

bouo^rïinarlciën van Den Helder n van 
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