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Nr. RI15.0123 (2015) 

 
Betreft: Eindrapport onderzoekscommissie Willemsoord 

 
Aan de leden van de Gemeenteraad 

 
 
Willemsoord, als maritiem historisch erfgoed, is een stadsdeel van onschatbare waarde voor Den 
Helder en Noord-Holland. Iedereen moet daarvan kunnen genieten. De inrichting en ontsluiting ervan 
krijgt het karakter van een centraal uitgaanscentrum in onze stad met horeca, theater en museale 
voorzieningen (Den Helder Perspectief, Bestuursakkoord 2015 – 2018). 
 
Overeenkomstig het plan van aanpak ‘Eindrapport Onderzoekscommissie Willemsoord 2013 
(RI15.0026)’ informeren wij u over de uitvoering van de aanbevelingen (a, b, d en e) en daarmee de 
afronding van het rapport. 
 
Op basis van de huidige ontwikkelingen is de verwachting dat Willemsoord BV in 2016 een positieve 
exploitatie kent. De toegenomen verhuur van panden de afgelopen jaren is hierin belangrijk, maar ook 
het aantrekken van nieuwe evenementen, het doorvoeren van kostenbesparingen en de realisatie van 
de schouwburg. De afgelopen jaren heeft Willemsoord BV verlies geleden. Als 100% aandeelhouder 
is rekening gehouden met verliescompensatie. Op dit moment zit in de voorziening €874.585,-, dit 
bedrag is overeenkomstig de verliezen van 2013 en 2014. In het kader van het eindrapport wordt dit 
bedrag overgemaakt aan Willemsoord BV. 
 
Uit het bestuursakkoord vloeit een herziening van het gemeentelijk subsidiebeleid voort. De 
tegemoetkomingen aan Willemsoord BV in het kader van maatschappelijk ondernemen worden, in het 
licht van het uitgangspunt dat subsidies een instrument vormen om beleidsdoelstellingen te realiseren, 
beoordeeld in het te herziene subsidiebeleid.   
 
Tenslotte is een goede ontsluiting over water van Willemsoord zeer belangrijk. De provincie Noord-
Holland heeft in 2014 besloten om bruggen en sluizen in de provincie centraal te gaan bedienen. Het 
doel van centrale bediening is: 

 Het vervoer over water stimuleren (door meer gemak te bieden);  
 De capaciteit op de vaarwegen beter benutten;  
 Een efficiëntere inzet van mensen en middelen. 

 
Om een centrale bediening te bereiken wordt in 2015 – 2016 een ‘bediencentrale’ in Heerhugowaard 
gerealiseerd en worden in de periode 2017 – 2020 de bruggen en sluizen aangesloten op deze 
centrale.   
 
Na de renovatie van de brug over de Westgracht vallen de kosten voor het onderhoud en beheer 
(voor de komende jaren) relatief mee. De kosten van het beheer en onderhoud van de brug over het 
Boerenverdriet zijn op dit moment nog niet inzichtelijk. Voor de afweging of de bruggen dienen te 
worden opgenomen in het gemeentelijk kunstwerkenbeheerplan is dit inzicht noodzakelijk. De 
verwachting is dat in 2016 dit inzicht er is.   
 
Den Helder, 27 oktober 2015. 
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