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Raadsvragen 

  
  

Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie D66 betreffende Vragen naar aanleiding 
van krantenartikel over het opzeggen van de huurovereenkomst door Ballorig BV op Willemsoord en de 
erfgoedstatus van gebouw 51. 

  

Aan de leden van de Gemeenteraad 

  
Op 22 februari 2021 heeft de fractie D66 onder verwijzing naar artikel 36 van het reglement van orde voor de 
vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld. Het antwoord vindt u onder de vraag: 
  
Inleiding 
Noordhollands Dagblad van 20 februari 2021: “Horbach legde de eisen op tafel bij Willemsoord BV, maar 
hoorde van directeur Hans Broekmeulen dat er niet veel mogelijk was. ,,Willemsoord heeft een erfgoedstatus 
en dat betekent dat er eigenlijk niets gedaan mocht worden. We wilden bijvoorbeeld een verlaagd plafond 
om het voor de kinderen wat comfortabeler te maken, maar dat kon gewoon niet. Toen het niet opschoot 
hebben we het huurcontract dat per 30 juni van dit jaar afliep niet verlengd. Het voelde voor ons niet oké om 
in deze hoedanigheid door te gaan. Wij krijgen het op onze dak als er kinderen na een bezoek aan Ballorig 
snipverkouden worden.’’  
Dit naar aanleiding van het verdwijnen van Ballorig uit onze stad!  
 
Vraag 1. Deelt u de mening van de heer Broekmeulen v.w.b. het niet kunnen aanpassen van gebouw 
51 vanwege de erfgoedstatus van de gebouwen op Willemsoord?  
Antwoord: Het Noord-Hollands Dagblad heeft hier geen navraag naar gedaan bij de directeur van 
Willemsoord BV. Was dat wel gebeurd dan zou het verhaal anders hebben geluid. Immers, tussen Ballorig 
en Willemsoord is niet gesproken over de erfgoedstatus als aanleiding om het huurcontract op te zeggen. 
Bovendien kunnen er in overleg met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) altijd mogelijkheden 
voor aanpassing worden verkend. 
 
Vraag 2. Hoe ziet u dat in relatie tot de enorme constructie-wijziging aan de zuidzijde van gebouw 51?  
Antwoord: Hierboven is aangegeven dat er in overleg met de RCE ruimte is voor het verkennen van 
aanpassingen aan de rijksmonumenten. Dat geldt ook voor het uitwerken en eventueel realiseren van die 
aanpassingen. 
 
Vraag 3. Hoe ziet u deze gevraagde kleine aanpassing t.o.v. het volledig wijzigen en slopen van 
gebouw 66? 
Antwoord: Het gebouw 66 wordt na goed overleg met de RCE gerenoveerd met behoud van 
erfgoedwaarden. Er is geen sprake van sloop.  
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Vraag 4. Heeft de heer Broekmeulen dit met u afgestemd?  
Antwoord: Het college veronderstelt dat uw vraag betrekking heeft op het opzeggen van de 
huurovereenkomst door Ballorig BV. Het beheer en de exploitatie van het vastgoed is een 
verantwoordelijkheid van Willemsoord BV. Dat geldt ook voor eventueel contact met partijen als de RCE over 
aanpassingen aan het vastgoed. De directeur houdt de gemeente op hoofdlijnen geïnformeerd over de 
zaken die spelen rond de exploitatie. Zo is het college op de hoogte van het aanstaande vertrek van de 
vestiging van Ballorig BV uit het huidige pand. 
  
Wij gaan er van uit dat wij u voldoende hebben geïnformeerd. 
  
Den Helder, 24 maart 2021 
  
  
  
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 
  
  
 
 
 
 

 J.A. (Jan) de Boer MSc.  
 burgemeester 

R. M. (Robert) Reus 
secretaris 

 


