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Raadsvragen 

  
  
Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Behoorlijk Bestuur voor Den Helder & 
Julianadorp betreffende omgevingsvergunning stadhuis 
  

  

Aan de leden van de Gemeenteraad 

Op 9 augustus jl. heeft de fractie Behoorlijk Bestuur voor Den Helder & Julianadorp, onder verwijzing naar 
artikel 36 van het reglement van orde voor de vergaderingen van de raad, vragen gesteld naar aanleiding van 
artikelen in het Noordhollands Dagblad met betrekking tot de omgevingsvergunning voor het stadhuis op 
Willemsoord. Het antwoord vindt u onder de vraag: 
 
 
Inleiding op vraag 1: De deskundige van Zeestad zegt in de krant dat de vluchtveiligheid voldoet aan het 
Bouwbesluit. Omdat het gebouw maar twee verdiepingen telt, wordt verwacht dat het pand ruimschoots 
binnen 15 minuten zal zijn ontruimd. Het advies van de brandweer gaat volgens de deskundige uit van ’een 
toetsingskader dat hoger ligt dan wat wettelijk vereist is’. Daar Zeestad een verlenging is van de gemeente 
gaat onze fractie ervan uit dat u het eens bent met deze stelling. 
Vraag 1. Bent u zich bewust dat met deze stelling uw eerdere uitingen over veiligheid en werkbaarheid 
voor uw ambtelijke organisatie hiermee onder druk staat? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet? 
 
Bij de toetsing van de aanvraag omgevingsvergunning wordt niet getornd aan bestaande wet- en regelgeving 
met betrekking tot de (brand-)veiligheid. 
 
 
Inleiding op vraag 2: Citaat uit krantenartikel: “De loods ligt op 6,4 meter van het stadhuis. Onder een 
overkapping aan de Medemblikkerloods is brandbaar materiaal (hout) opgeslagen. De afstand van de opslag 
naar het stadhuis is 5,5 meter. Omdat in de Medemblikkerloods voornamelijk aan houten schepen wordt 
gewerkt, gaat de brandweer uit van een fikse vuurlast als het pand in brand staat. De kans is groot dat de 
brand dan overslaat naar het stadhuis. De brandweer adviseert maatregelen te nemen om dat te voorkomen. 
Bijvoorbeeld door brandwerende beglazing in Gebouw 66 aan te brengen.” 
Vraag 2. Gaat u dit advies overnemen? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet? Zijn de kosten hiervoor al in 
de begroting opgenomen? 
 
In het ontwerp is rekening gehouden met de eventuele vuurlast van omliggende gebouwen. De gevel voldoet 
aan de gestelde normen. 
 
 
Inleiding op vraag 3: Verder lazen wij het volgende: Volgens Zeestad valt de Medemblikkerloods buiten de 
aanvraag voor een omgevingsvergunning. Als er een te hoog risico bestaat op brandoverslag, is dat volgens 
het ontwikkelbedrijf een aandachtspunt voor de eigenaar van de Medemblikkerloods. Dat is Willemsoord 
BV. Directeur Ferdinand Vreugdenhil van Zeestad zegt dat met Willemsoord contact is over ’alle 
aanpalende opstallen en werkzaamheden’. ,,De gevel van Gebouw 66 voldoet qua brandveiligheid aan 
wet- en regelgeving’’, aldus de directeur. Ook hier gaan bij ons de wenkbrauwen omhoog.  
Vraag 3. Houdt dit in dat de werkzaamheden in de Medemblikkerloods ‘zo maar’ eens zouden moeten 
ophouden? Gaat u er iets aan doen om dit te voorkomen? Zo ja, wat? Zo nee, waarom niet? Kunt u ons 
garanderen dat deze werkzaamheden in de Medemblikkerloods in de toekomst blijven bestaan en 
kunnen worden uitgevoerd zoals in de huidige situatie? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet? 
 
De Medemblikkerloods wordt geëxploiteerd door Willemsoord bv. In de huurovereenkomst worden afspraken 
gemaakt over het gebruik van het gehuurde en over het gebruik van de openbare ruimte er omheen. Wat 
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betreft het college passen de huidige activiteiten in de Medemblikkerloods (en de uitbreiding daarvan die 
mogelijk wordt gemaakt door de nieuwbouw) goed in het gewenste samenspel van voorzieningen en 
activiteiten op Willemsoord. Er is vanuit dat perspectief geen aanleiding voor een verandering van de 
werkzaamheden in de Medemblikkerloods. 
 
 
Inleiding op vraag 4: De krant schrijft: “Volgens de brandweer betekent voldoen aan het Bouwbesluit niet dat 
een veilig en effectief brandweeroptreden gegarandeerd is. Uitgaande van de tekeningen en rapportage stelt 
de brandweer vast dat er geen extra voorzieningen zijn aangebracht die bijdragen aan een veilige en 
effectieve brandbestrijding. De brandweer wijst er op dat het uitgangspunt voor de twee gebouwen 
een afbrandscenario is. Bij brand moet het stadhuis als verloren worden beschouwd.” “Volgens de brandweer 
kunnen de risico’s worden beperkt. Als een sprinklerinstallatie wordt geïnstalleerd en er voor totale bewaking 
ook voor rookmelders wordt gekozen. Deze sprinklerinstallatie zorgt dat aanwezigen het gebouw kunnen 
ontvluchten en zorgt er ook voor dat de brand wordt beperkt tot één ruimte en dus tot beperking van de 
schade”. Nu blijkt dat u deze adviezen naast zich neerlegt, zijn wij benieuwd wat dit verzekeringstechnisch 
voor gevolgen heeft.  
Vraag 4. Wat is de reactie van de verzekeraar hierop nu u een advies naast u neerlegt? Wat is er nu 
dan wel verzekerd en voor hoeveel? Wat zijn de verzekeringskosten en vallen deze onder de 
financiering van 25 mln? 
 
De verzekeraar is niet om een reactie gevraagd en deze is ook niet ongevraagd gegeven. Als het stadhuis 
gerealiseerd is zullen de gebouwen verzekerd worden. De verzekeringskosten zijn onderdeel van de totale 
structurele huisvestingslasten, en maken geen deel uit van het investeringsbudget. 
 
 
Inleiding op vraag 5: De reactie in de krant gegeven door de deskundige van Zeestad zet uw eerdere uitingen 
en onderbouwingen ter verdediging van dit plan naar onze mening flink onder druk. 
Vraag 5. Bent u het met ons eens dat u als werkgever er alles aan moet doen om uw werknemers een 
veilige werkplak te bieden en ook de veiligheid van bezoekers moet garanderen? Hoe gaat u dit, 
gezien de gestelde bevindingen van de Veiligheidsregio, aanpakken? 
 
Aan de eisen van (brand-) veiligheid wordt niet getornd. Op basis van de observaties en adviezen van de 
Veiligheidsregio is het uitvoeringsontwerp op een aantal onderdelen aangepast. Wij zijn daarom van mening 
dat de veiligheid van onze medewerkers en bezoekers hiermee in voldoende mate zijn gegarandeerd. 
 
 
Inleiding op vraag 6: De woordvoerster van de Veiligheidsregio geeft in de krant tevens aan dat het aan 
Zeestad en de gemeente is om het bovenwettelijke advies over te nemen. 
Vraag 6. Gaat u dat doen en gaat u een tweede toegang realiseren om de aanrijtijd bij calamiteiten te 
garanderen en past dit binnen het budget van het stadhuis? 
 
Voor het college is het van groot belang om de toegang tot Willemsoord via Buitenveld te realiseren. Het is 
onderdeel van de gebiedsontwikkeling van Willemsoord. Ook voor de ontwikkeling van Buitenveld zelf is een 
extra ontsluiting van belang. Voor de realisatie van die verbinding heeft uw raad budget beschikbaar gesteld. 
Dat staat los van het budget voor het stadhuis. 
 
 
Vraag 7. Dat juist in dit dossier de informatievoorziening naar de gehele raad en bevolking prioriteit 
zou moeten hebben, bent u dit met ons eens? Waarom hebt u de gemeenteraad niet geïnformeerd over 
de bevindingen van de Veiligheidsregio en uw standpunt? Waarom hebt u zich niet aan uw 
informatieplicht gehouden? 
 
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. 
Deze informatie is vanzelfsprekend wel openbaar toegankelijk. De verleende omgevingsvergunning en de 
documenten daarbij behorend zijn conform de geldende regels gepubliceerd. 
 
 
Vraag 8. Bent u het inmiddels met ons eens dat de snelheid waarmee u uw plan vorm hebt gegeven 
ten koste gaat van de zorgvuldigheid? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet? 
 
Het college voert een zorgvuldig proces waarin voldoende tijd zit voor de noodzakelijke wettelijke procedures. 
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Vraag 9. Bent u het inmiddels met ons eens dat van iedere ondernemer, individu, organisatie etc. die 
een financieringsaanvraag indient voor bouw en of renovatieplannen, willen zij financiële enige rond 
krijgen, zij daar een uitgewerkt businesscase en pakket van eisen moet kunnen overhandigen? Kunt u 
onderbouwen waarom dit volgens u voor uw plan niet hoeft? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet? 
 
Uiteraard dient elk beluit op goede gronden te worden genomen. Het college toetst financieringsaanvragen 
volgens geldende criteria. Die zijn naar verwachting anders dan de criteria die bankinstellingen hanteren voor 
het financieren van een onderneming bijvoorbeeld. Het besluit van uw raad over het stadhuis is naar de 
mening van het college op goede gronden genomen. 
 
 
Vraag 10. Kunt u onderbouwen dat het politieke besluit dat uw college en coalitie genomen hebben 
voor u als bestuurder evengoed zou moeten voldoen aan een gedegen uitwerkingsplan en c.q. 
onderbouwing die klinkt als een klok? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet? 
 
De onderbouwing van de besluiten van uw raad met betrekking tot de planologische en financiële kaders is tot 
op de dag van vandaag solide gebleken. 
 
 
Vraag 11. Kunt u ons een overzicht geven van alle (bijkomende) investeringen c.q. kosten rondom het 
stadhuis op Willemsoord? 

 Sloop pontonbrug en bouw Ankerparkbrug 
 Verplaatsing Pinas 
 Verzekeringskosten 
 Brug voor een tweede ontsluiting 
 Alle verdere verkeersmaatregelen van ontsluiting tot omleidingen, herinrichting, verkeerscirculatie 

aanpassingen etc? 
 
De meeste hierboven aangehaalde zaken hebben geen directe relatie met de realisatie van het stadhuis. Voor 
de realisatie van de brug voor voetgangers en fietsers tussen Willemsoord en de Flaneerkade/Beatrixstraat 
heeft uw raad een apart krediet beschikbaar gesteld. Dat geldt ook voor de renovatie van de brug over het 
Boerenverdriet en de herinrichting van het openbaar gebied op Willemsoord. De activiteiten vallen binnen de 
exploitatie van Zeestad en hierover wordt het college en uw raad op hoofdlijnen geïnformeerd via de 
halfjaarlijkse rapportages. De investering in de uitbreiding van de Medemblikkerloods en de aanpassing van 
de kade ter hoogte van deze loods ten behoeve van de Museumhaven is overigens een activiteit van 
Willemsoord bv. De kosten van de verzekering van het stadhuis zitten in het exploitatiebudget van de 
gemeente. 
 
 
Vraag 12. Hoever staan de onderhandelingen met defensie met betrekking tot de ontsluiting via 
Buitenveld? Die volgens de wethouders in eerste instantie helemaal niet nodig waren. Immers de 
parkeerruimte op Willemsoord was ruim voldoende claimden zij. 
 
En is in principe overeenstemming over de overname van de brug over de het Boerenverdriet en de ontsluiting 
naar het Nieuwe Diep. Het college onderhandelt met het Rijksvastgoedbedrijf over de condities waaronder de 
overdracht plaats zal vinden. Er is op dit moment nog geen concrete verwachting te geven voor het moment 
dat de overeenkomst juridisch rond is. Dit staat overigens los van de parkeerbehoefte van het stadhuis. Die 
behoefte kan worden opgelost op Willemsoord, zo is gebleken uit de verkeerkundige toetsing van de aanvraag 
omgevingsvergunning. 
 
 
Vraag 13. Bent u van plan om met een budgetvoorstel naar de gemeenteraad te komen, wanneer 
mocht blijken dat u toch besluit de brandveiligheid hoog in het vaandel te hebben en een 
sprinklerinstallatie te zullen plaatsen? Zo ja, hoe hoog zal dit bedrag volgens u zijn en wanneer komt u 
hier mee? Zo nee, waarom niet? 
 
Het college heeft – vanuit zijn rol als toetser van de aanvraag omgevingsvergunning en uitvoerder van het 
raadsbesluit over de realisatie van het stadhuis – geen aanleiding gezien om uw raad te adviseren extra 
middelen beschikbaar te stellen voor het realiseren van een sprinklerinstallatie in gebouw 66. Het college 
opereert immers binnen de geldende kaders. 
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14. Bent u bereid met betrekking tot de (ver)bouwplannen te snijden in uw ambities? Zo ja, hoe? Zo 
nee, waarom niet? 
 
Naar aanleiding van het aanbestedingsresultaat is over het resultaat uw raad geadviseerd en heeft uw raad 
een besluit genomen. 
  
Wij gaan er van uit dat wij u voldoende hebben geïnformeerd. 
  
Den Helder, 23 september 2021 
  
  
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

  
  
 
 
 
 

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

R. M. (Robert) Reus 
secretaris 

 
 
 
 
 
  


