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Raadsvragen 

  
  
Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door Behoorlijk Bestuur voor Den Helder en Juliandorp 
betreffende Gebouw 39 op Willemsoord 
  

  

Aan de leden van de Gemeenteraad 

   
Tijdens het vragenkwartier aan de start van de raadsvergadering van 28 september jl. werden er door 
Behoorlijk Bestuur voor Den Helder en Julianadorp enkele vragen gesteld met betrekking tot Gebouw 39 op 
Willemsoord. De gestelde vragen worden hieronder beantwoord. Daarnaast is er op maandag 19 oktober een 
extra Commissie Bestuur en Middelen specifiek gericht op de verbonden partijen. Mocht u verdere vragen 
hebben dan kunt u die tijdens deze vergadering stellen.  
 

 
1. Onder de naam B&B De Rijkswerf wordt in Gebouw 39 sinds september 2019 een short stay 

appartement met twee slaapkamers aangeboden. Waarom is verbonden partij Willemsoord bv 
akkoord gegaan met de realisatie van een B&B in Gebouw 39 in strijd met de vigerende 
bestemming van het pand en met mogelijk gevaar voor de gebruikers? 
De huidige huurder van Gebouw 39, Zeestad Arbeidstraining (eigenaar van B&B De Rijkswerf), heeft 
op 9 april 2020 bij de gemeente een omgevingsvergunning aangevraagd voor het afwijken van het 
bestemmingsplan ten behoeve van toeristische overnachtingen. Op basis van de reguliere procedure 
is deze vergunning op 27 mei 2020 verleend. Willemsoord bv is vervolgens akkoord gegaan met de 
plannen om een B&B te realiseren in Gebouw 39.  

 
2. Heeft Zeestad Staal een vergunning bij de gemeente aangevraagd voor de (interne) verbouwing 

van Gebouw 39 en vestiging van B&B De Rijkswerf? Er wordt nu – in ieder geval gedeeltelijk – 
een invulling aan het gebouw gegeven die in strijd is met de planologische bestemming. 
Wij verwijzen naar het antwoord op vraag 1. 

 
3. Volgens de huidige milieuvergunning is Willemsoord Noord een industrieel terrein. Verder mag 

Gebouw 39 niet de bestemming wonen (inclusief short stay) krijgen. Waarom is de gemeente 
hier niet handhavend tegen opgetreden? 
Wij verwijzen naar het antwoord op vraag 1. 

 
4. Eerder dit jaar heeft de provincie op basis van grondonderzoeken (bodemverontreiniging) 

ingestemd met de beëindiging van de actieve nazorgmaatregelen op de locatie van Gebouw 39. 
Is de provincie op dat moment geïnformeerd over de voorgenomen wijziging in de bestemming 
(short stay) van Gebouw 39? 
De omgevingsvergunning verleend voor Gebouw 39 betreft het afwijken van het bestemmingsplan en 
geen bestemmingsplanwijziging. Hiervoor hoeft de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (die deze 
taken voor de provincie uitvoert) niet geïnformeerd te worden.  

 
5. Zijn de beoogde kopers van Gebouw 39 bekend met de bodemverontreiniging? 

Willemsoord bv laat in de voorbereiding voor de verkoop de benodigde bodemonderzoeken uitvoeren. 
Willemsoord bv draagt zorg deze onderzoeken kenbaar te maken aan de beoogde toekomstige koper.   
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6. Voor zover bekend vinden in Gebouw 39 mede door de gemeente gesubsidieerde activiteiten 
plaats via Zeestad Arbeidstraining. Is hier sprake van ongewenste samenloop van 
gesubsidieerde en commerciële activiteiten? 
Zeestad Arbeidstraining is een organisatie die mensen vanuit het sociaal domein met een afstand tot 
de arbeidsmarkt begeleidt en traint. Op Willemsoord gebeurt dit onder andere door het trainen van 
mensen met betrekking tot horeca en toerisme.  
 
Zeestad Arbeidstraining ontvangt geen subsidie van de gemeente. Er wordt vanuit het 
participatiebudget (beschikbaar gesteld voor uitvoering wettelijke verplichting vanuit participatie wet) 
betaald voor afgenomen re-integratie trajecten. Deze trajecten worden ingezet op basis van 
individuele behoefte van de klant om ze een stap te laten maken richting de arbeidsmarkt. Er is hier 
geen sprake van ongewenste samenloop van gesubsidieerde en commerciële activiteiten. 
 

7. Waarom is de Raad niet eerder geïnformeerd over de plannen die verbonden partij 
Willemsoord bv voor Gebouw 39 lijkt te hebben, zeker als in die plannen wordt afgeweken van 
het vingerende bestemmingsplan? En wat vindt de RCE? 
Op 11 juni 2013 heeft het college aan de gemeenteraad een raadsinformatiebrief (RI13.0085) 
gestuurd betreffende de panden op Willemsoord. Hierin werd de raad geïnformeerd dat de niet-
monumentale panden op Willemsoord (gebouwen 39, 41 en 72) door Willemsoord bv verkocht zouden 
worden.  
 
Het verlenen van de vergunning aan Zeestad Arbeidstraining voor Gebouw 39 is gebeurd met de 
gebruikelijke inachtneming van alle relevante perspectieven. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed 
(RCE) wordt om advies gevraagd als het om ingrijpende wijzigingen gaat in geval van 
rijksmonumenten. Gebouw 39 is geen rijksmonument, maar bevindt zich wel op rijksmonumentaal 
complex Willemsoord. De verleende omgevingsvergunning betreft echter geen ingrijpende 
wijzigingen, waardoor de RCE niet is betrokken.  
 

8. Heeft Zeestad Staal een huurachterstand of zijn alle huurtermijnen voldaan? 
Willemsoord bv is een verbonden partij van de gemeente. De bedrijfsvoering van Willemsoord bv staat 
op afstand van de gemeente: in de statuten van Willemsoord bv is vastgelegd hoe dit plaatsvindt. De 
gemeente is aandeelhouder van Willemsoord bv en ontvangt vanuit die rol algemene financiële 
stukken, zoals de jaarrekening en de begroting.  
 
Uw vraag over deze huurachterstand betreft gedetailleerde financiële informatie. Over deze informatie 
beschikt de gemeente niet: het staat niet beschreven in rapportages dan wel in andere financiële 
stukken van Willemsoord bv, die op grond van de deelneming bij de gemeente berusten. Wij kunnen 
deze vraag daarom niet voor u beantwoorden.  

 
9. Heeft er, gegeven de kennelijk beoogde wijziging in de bestemming van het pand, een 

openbare bieding plaatsgevonden rond de verkoop van Gebouw 39? 
Die informatie is bij ons niet bekend.  

 
10. Moet Willemsoord bv door de gemeente worden geïnstrueerd om de verkoop van Gebouw 39 

op tot schorten totdat volledige duidelijkheid is verkregen rond de planologische, milieu-
technische en veiligheidsstatus van Gebouw 39?  
Willemsoord bv is een verbonden partij van de gemeente. De bedrijfsvoering van Willemsoord bv 
staat op afstand van de gemeente: in de statuten van Willemsoord bv is vastgelegd hoe dit 
plaatsvindt..  

 
 
  
Vertrouwende u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 
  
Den Helder, 7 oktober 2020. 
  

   Met vriendelijke groet, 
   Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 
  

 
  Jeroen Nobel 
  burgemeester 

 
Robert Reus 
secretaris 

 


