
De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 16 januari 2017;

constaterende dat:
• De start van de uitvoering renovatie stationslocatie de nodige negatieve acties en 

publiciteit met zich mee heeft gebracht.
• Burgers geen andere weg meer zagen dan er toe over te gaan actief verzet te plegen tegen 

onderdelen van het slopen van een (onderdeel van een) monument.
• Het vooralsnog onduidelijk is of en zo ja welke procedurele/wettelijke  regelgeving is 

overtreden.
• Het college heeft aangegeven dat er begonnen mocht worden omdat eventuele bezwaren 

geen opschortende werking hebben op basis waarvan de vergunninghouder is gestart met 
de uitvoering.

• Het inmiddels wel zeker is dat de architect geen toestemming heeft gegeven voor de 
sloop van (onderdeel van) het monument en er ook geen overleg met hem heeft 
plaatsgevonden.

• Het inmiddels wel duidelijk is dat binnen de formele regelgeving in ieder geval niet het 
optimale burgerparticipatie traject is gevolgd.

• Er tijdsdruk op de uitvoering is gelegd doordat het college heeft gesteld dat eea afgerond 
dient te zijn voor aanvang Sail 2017 waardoor zorgvuldigheid bij de uitvoering in het 
gedrang is gekomen.

• Er door het college politie is ingezet om met dwang het protest te breken dan wel 
daarmee is gedreigd.

• Gelet op de huidige stand van zaken er in de projectaanpak geen dan wel weinig 
rekening is gehouden met detailhandel rondom het projectgebied waardoor 
bereikbaarheid en bevoorrading (onnodige) problemen geeft.

• Op basis van de aangeleverde tekening er blijkbaar rondom de watertoren een fietspad is 
voorzien hetgeen beoogde bewoning in ernstige mate bemoeilijkt dan toch in ieder geval 
gevaar voor bewoners oplevert.

overwegende dat:
• De wenselijkheid van renovatie van de stationslocatie op zichzelf door een meerderheid 

van de raad wordt onderschreven.
• De raad bij herhaling heeft aangegeven dat burgerparticipatie integraal onderdeel dient te 

zijn van elk project waarbij de directe leefomgeving wordt beïnvloed.
•  De raad bij herhaling heeft aangegeven dat er gelet op eerdere sloop zeer omzichtig 

dient te worden om gegaan met de resterende bebouwing  in Den Helder welke 
karakteristiek is voor bepaalde bouwstijlen en of ontwikkelingsperioden.

• Het onduidelijk is dat ongeacht het niet bestaan van opschortende werking  de 
mogelijkheid van het indienen van bezwaar  door belanghebbenden in een periode dat 
reeds onomkeerbare ingrepen zijn gedaan zich verhoudt met de regels van behoorlijk 
bestuur en van fatsoen in de omgang met burgers.

• Er in ieder geval de indruk is gewekt dat burgerparticipatie als beginsel in dit project 
vooralsnog niet serieus is toegepast.

• Het feit dat in ieder geval niet voldoende is gecoördineerd ten aanzien van het  bestaan 
van auteursrechten van de architect hetgeen Den Helder weer negatieve publiciteit heeft 
opgeleverd ten aanzien van zorgvuldigheid van het bestuur.

• Het gebrek aan communicatie met de detailhandel in de omgeving en derhalve de nodige 
fasering in het project niet is overwogen waardoor mogelijk onnodige planschade zal 
ontstaan.

• In het algemeen tenminste de fatsoensregels ten aanzien van omgang van 
gemeentebestuur met burgers niet zijn nageleefd waardoor ook dit project nu en 
mogelijk in de toekomst de nodige controverse genereert.

• Het op basis van bestaande plannen nog steeds de bedoeling is dat de watertoren in de 
nabije toekomst zal worden bewoond.



concluderend dat:
• Het college bij het verlenen van de vergunning en de vergunninghouder in de uitvoering 

onvoldoende aandacht hebben besteed aan burgerparticipatie.
• Onder tijdsdruk is gekozen voor een procedure die geen of onvoldoende recht doet aan 

de mogelijkheid van het indienen van bezwaren ten aanzien van het plan door 
belanghebbenden.

spreekt uit  dat:
• De handelswijze van het college en de vergunninghouder in de aanpak van het project 

renovatie stationslocatie in strijd is met de nagestreefde fatsoensregels ten aanzien van 
omgang van het bestuur met de burgers en deze aanpak daarom te betreuren.

draagt het college van burgemeester en wethouders op:
• in overleg met de vergunninghouder alsnog de inspraak van belanghebbende  mogelijk 

te maken en de projectplanning zodanig aan te passen dat bezwaren serieus behandeld 
kunnen worden;

• in overleg met de vergunninghouder overleg te plegen met de omringende bewoners en 
detailhandel ten einde al dan niet door fasering zo minmogelijk overlast  te veroorzaken 
tijdens de resterende uitvoering van het project;

• in overleg met de vergunninghouder en NS Prorail excuses te maken naar de architect 
voor de sloop van delen van zijn creatie;

• in overleg te treden met de vergunninghouder teneinde het wegenplan zodanig aan te 
passen dat een veilige in – en uitloop van de watertoren te allen tijde is gegarandeerd;

• de raad voor 1 februari 2017 te informeren omtrent de genomen maatregelen.
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