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Raadsvragen

Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Behoorlijk Bestuur voor Den Helder & 
Julianadorp, met betrekking tot het plan de beroepsvaart - ten tijde van de renovatie van de 
Koopvaardersschutsluis door de provincie – tijdelijk te laten omvaren via de Boerenverdrietsluis.

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 het 
plan de beroepsvaart - ten tijde van de renovatie van de Koopvaardersschutsluis door de provincie – tijdelijk te 
laten omvaren via de Boerenverdrietsluis. Het antwoord vindt u onder de vraag:

Inleiding op vraag 1. Naast eerder geschetste situatie over de brandveiligheid toekomstig Stadhuis 
Willemsoord, die middels de krant dit weekend naar buiten is gekomen maakt Behoorlijk Bestuur zich tevens 
zorgen over de omvaarroute voor de beroepsvaart door de Boerenverdrietsluis. Deze kegelschepen zullen 
gevaarlijke stoffen vervoeren en langs de bebouwde Zuidstraat, in de wacht liggend voor de 
Boerenverdrietsluis, door de Boerenverdrietsluis de jachthaven in en 2x per dag bij stil tij de Zeedoksluis naar 
het Marsdiep hun doorgang moeten vinden. Zij passeren hiermee tevens het toekomstige stadhuis. Aangezien 
dit niet een bestaande situatie is en u hiermee ambtenaren feitelijk in een plofzone doet huisvesten hebben wij 
hierover de volgende vragen. Aan u het verzoek deze uitvoerig en goed onderbouwd te beantwoorden; 

Vraag 1. Bent u zich bewust van dit risico? Zo nee, waarom niet? Nu, u dat wel bent, wat gaat u met dit 
gegeven doen?
Ja, de tijdelijke omvaarroute voor beroepsvaart betekent dat het Boerenverdriet op een andere manier wordt 
gebruikt dan nu het geval is. Het is de bedoeling dat de sluis wordt versmald en omgebouwd van een keersluis 
naar een schutsluis. Ten behoeve van de noodzakelijke aanpassingen zal een planologische procedure 
worden gevoerd. In het kader van die procedure zal het aspect veiligheid worden getoetst. 

Vraag 2. Hebt u dit risico ter onderzoek meegeven aan de experts van de Veiligheidsregio? Zo ja, wat 
zijn de bevindingen hierover en welk advies geven zij? Zo nee, waarom niet en wanneer laat u dit 
onderzoek wel uitvoeren?
De aanpassing van de Boerenverdrietsluis voor de tijdelijke omvaarroute staat los van de realisatie van het 
stadhuis op Willemsoord. Zie ook antwoord op vraag 1.

Vraag 3. Ook hierin willen wij graag een uitgebreide uitleg hoe u dit verzekeringstechnisch gaat 
ondervangen.
De opstalverzekering van gebouwen 66 en 72 staat los van de aanpassing van de Boerenverdrietsluis.

Inleiding op vraag 4. In de krant gaf u aan dat de vergunning inmiddels verleend is. Wij waren in de 
veronderstelling dat de Veiligheidsregio een gebruiksvergunning verleent bij de oplevering van een gebouw, 
mits deze voldoet aan alle eisen, niet alleen het bouwbesluit maar ook kapstokartikelen uit dat besluit. Indien 
geen gebruiksvergunning wordt verleend, mag het gebouw niet in gebruik worden genomen.

Vraag 4. Hoe kunt u zich gezien dit gegeven toch gemotiveerd voelen om het advies van de 
Veiligheidsregio naast zich neer te leggen? Hiermee positioneert u zich in een uitzonderingspositie. 
Bent u het met onze bevindingen hierin eens? Zo ja, in welke mate? Zo nee, waarom niet?
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Het advies van de Veiligheidsregio in het kader van de toetsing op een aanvraag kan elementen bevatten die 
verder gaan dan de wettelijke kaders, onder andere vastgelegd in het Bouwbesluit. Het college opereert 
binnen de wettelijke kaders en ook een gebruiksvergunning past binnen die wettelijke kaders. Er is dus geen 
sprake van een uitzonderingspositie.

Vraag 5. Nu het complete ontwerp blijkbaar niet helemaal compleet is! zou het niet beter zijn om eerst 
een compleet overzicht te verkrijgen, de aanbesteding uit te stellen en het budget te heroverwegen? 
Mogelijk dat dit proces leidt tot voortschrijdend inzicht in dit desastreuze dossier.
Het ontwerp is in het kader van de aanvraag omgevingsvergunning getoetst en is compleet.

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
secretaries




