
Zaaknummer: 2021-041982

Raadsvragen

Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Senioren Actief Den Helder en omstreken 
naar aanleiding van een artikel in de Helderse Courant over het advies van de Veiligheidsregio
met betrekking tot de aanvraag omgevingsvergunning voor het stadhuis op Willemsoord.

Aan de leden van de Gemeenteraad

Op 7 september 2021 verscheen in de Helderse Courant een artikel over het advies van de Veiligheidsregio
met betrekking tot de aanvraag omgevingsvergunning voor het stadhuis op Willemsoord. De fractie Senioren
Actief Den Helder en omstreken stelde naar aanleiding hiervan onder verwijzing naar artikel 36 van het
reglement van orde voor de vergaderingen van de raad de navolgende vragen. Het antwoord vindt u onder de
vraag:

Vraag 1. Hoe kan het dat het college en Zeestad voorbijgaan aan de veiligheid van inwoners? Hoe kan
het dat hier concessies gedaan worden aan deze veiligheid? Kunt u aantonen dat dit niet gedaan
wordt? Zo ja, hoe?
Bij de toetsing van de aanvraag omgevingsvergunning wordt niet getornd aan bestaande wet- en regelgeving
met betrekking tot de (brand-)veiligheid. Het ontwerp is getoetst aan het Bouwbesluit.
Het Bouwbesluit regelt alles wat met het gebouw te maken heeft aan de hand van technische voorschriften.
Denk hierbij onder andere aan voorschriften met betrekking tot de hoeveelheid (dag)licht, verse lucht en
geluid, en ook de (brand)veiligheid. Het is een wettelijke verplichting om hieraan te voldoen en dat moet de
aanvrager van een omgevingsvergunning ook aantonen. Bijvoorbeeld, een ruimte die bedoeld is voor
ontmoeten/overleggen moet voldoen aan alle eisen voor een bijeenkomstfunctie. 
In eerste instantie is het de architect die als professional een ontwerp maakt dat aan de regels voldoet. 
Daarnaast is in het ontwerpproces externe expertise ingeschakeld om op verschillende aspecten te toetsen en 
te adviseren. Vervolgens toetst de gemeente de aanvraag aan het Bouwbesluit waarbij in het geval van de 
brandveiligheid de Veiligheidsregio adviseert.

Vraag 2. Hoe kan het toch keer op keer zo zijn dat de raad deze informatie uit de krant moet lezen?
Ook hier weer wordt de actieve informatieplicht naar de raad omzeild. Wij willen weten hoe dit toch
iedere keer weer komt. Graag een uitgebreid antwoord.
Zeestad is belast met de realisatie van het stadhuis en communiceert daarover via verschillende kanalen. Het
college informeert uw raad zo goed als mogelijk over de voortgang. Ook als het gaat om de toetsing van de
aanvraag omgevingsvergunning voor het stadhuis is op hoofdlijnen geïnformeerd. Er wordt getoetst aan meer
criteria dan die binnen het aandachtsgebied van de Veiligheidsregio vallen. Het is niet gebruikelijk dat het
college actief informeert over de onderliggende adviezen voor het afgeven van een omgevingsvergunning.

Vraag 3. Het rapport dat is opgesteld door experts van de Veiligheidsregio moet inzichtelijk zijn voor
de raad. Hoe kan het dat dit niet is gebeurd? Ook hier weer een uitgebreid antwoord.
Deze informatie is openbaar toegankelijk. De verleende omgevingsvergunning en de documenten daarbij
behorend zijn conform de geldende regels gepubliceerd. Over de publicatie heeft het college uw raad
geïnformeerd.

Vraag 4. Tevens vragen wij ons als fractie af, of er een rapportage is gemaakt door een onafhankelijke
partij als het gaat om het Arbeidsomstandighedenbesluit. Zo ja, dan willen wij ook dit rapport zo
spoedig mogelijk ontvangen.
Als het gaat om de veiligheid van een gebouw worden de meeste regels opgelegd vanuit het Bouwbesluit. Het
Arbeidsomstandighedenbesluit regelt met name andere aspecten zoals hoe de werkgever het werk
organiseert, de arbeidsplaatsen inricht, hoe wordt omgegaan met eventuele gevaarlijke stoffen of het tillen van
lasten. Zie voor een overzicht van de regelingen het Arbeidsomstandighedenbesluit via
https://wetten.overheid.nl/BWBR0008498/2021-01-01. Er is een beperkt aantal regels die relatie hebben met
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het ontwerp van een gebouw. Aan deze regels wordt voldaan. Ten behoeve van een toets op de onder andere 
de brandveiligheid en bouwfysica heeft Zeestad externe expertise van het gerenommeerde adviesbureau 
Cauberg Huygens ingewonnen. Het onderzoek is onderdeel van de verleende omgevingsvergunning en is dan 
ook gepubliceerd. 
Het college heeft de ARBO Unie ingeschakeld om te adviseren over de ontwerpkeuzes die raken aan de 
arbeidsomstandigheden. De ondernemingsraad heeft een actieve rol gespeeld in het ontwerpproces en heeft 
de bijdragen van de Arbo Unie en Cauberg Huygens beoordeeld. 
De ARBO Unie zal als onafhankelijke partij betrokken blijven bij het project. Belangrijk voor de 
arbeidsomstandigheden is namelijk het inrichtingsplan voor de gebouwen 66 en 72. Dit plan moet nog worden 
gemaakt.

Vraag 5. Als er brand ontstaat, zijn het college en Zeestad zich dan ervan bewust dat de brandweer 
zeer terughoudend zal zijn het pand te betreden bij brand? Het antwoord hierop van een deskundige 
van Zeestad is dit is slechts een constatering. Wat vindt het college van deze uitspraak?
Het college heeft kennis genomen van het advies over het treffen van bovenwettelijke maatregelen, met name 
het realiseren van een sprinklerinstallatie. Het is begrijpelijk dat de Veiligheidsregio aangeeft dat de brandweer 
geen onnodige risico’s zal lopen voor personeel en materieel. De veiligheid van werknemers en bezoekers is 
echter niet in het geding. 

Vraag 6. Hoe denken het college en Zeestad over ons culturele erfgoed als ik lees dat zij het 
afbrandscenario voor lief nemen? Stadhuisgebouw 66 staat pal naast de Medemblikkerloods. Brand in 
deze loods kan overslaan naar het stadhuis. Wij willen hier graag een uitgebreid antwoord op.
Het behoud van cultureel erfgoed mag niet ten koste gaan van de veiligheid van personen. In het gebouw 
worden verschillende maatregelen genomen om het risico voor een afbrandscenario zo klein als mogelijk te 
maken.

Vraag 7. Ook hier geldt weer de bereikbaarheid van Willemsoord. Bij verkeersopstoppingen kan het 
veel langer duren voor hulpdiensten de plek bereiken. De omgeving zal dan zeker hinder ondervinden. 
Dit kan veel maatschappelijke onrust veroorzaken. Graag een antwoord hoe het college hierover 
denkt.
In de huidige situatie weten de hulpdiensten Willemsoord goed te bereiken, ook als het druk is op de N250. De 
toegankelijkheid van Willemsoord verbetert aanzienlijk met de ontsluiting via het Nieuwe Diep. 

Vraag 8. De gebruiker dient zich bewust te zijn van de risico’s die kunnen ontstaan. Nemen het college 
en Zeestad deze vraag in overweging om maatregelen te treffen die deze risico’s beperken?
Het college is zich bewust van de verschillende risico’s en overweegt altijd of het mogelijk is risico’s te 
beperken. In het geval van het advies over de sprinklerinstallatie is geconstateerd dat het risico op een 
afbrandscenario klein en beheersbaar is en dat het niet noodzakelijk is om voor extra maatregelen uw raad te 
adviseren krediet vrij te maken.

Vraag 9. Is het college op de hoogte van de wetgeving omtrent het Arbeidsomstandighedenbesluit, en 
voldoet het ontwerp van het nieuwe stadhuis volledig aan deze wetgeving?
Zie antwoord op vraag 4.

Vraag 10. Het Arbeidsomstandighedenbesluit wordt niet door de Veiligheidsregio gecontroleerd. De
Veiligheidsregio controleert en geeft daarnaast een dringend advies wat raadzaam is op te volgen. 
Waarom hebben Zeestad en het college deze advisering niet overgenomen?
Het college heeft geen aanleiding gezien om uw raad te adviseren extra middelen beschikbaar te stellen voor 
het realiseren van een sprinklerinstallatie in gebouw 66. De brandveiligheid is voldoende geborgd.

Wij gaan er van uit dat wij u voldoende hebben geïnformeerd.

Den Helder, 5 oktober 2021

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

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

R.M. (Robert) Reus
secretaris




