Erfgoedvereniging Heemschut
De heer H. Dirkx
Nieuwezijds Kolk 28
1012 PV AMSTERDAM
1012PV28

verzendgegevens

behandeld door

uw gegevens

datum

team Bestuur & Organisatie
mw. M. Frederiks

brief van :

: 2-3-2021

zaaknummer : 2021-008201
bijlagen
: 0

kenmerk :
telefoon (0223-67) 8802

onderwerp
Uw brief betreffende de realisatie van het stadhuis op Willemsoord

Geachte heer Dirkx,
Met deze brief bevestigen wij de ontvangst van uw brief van 11 februari jl. betreffende de vestiging van het
stadhuis op de Rijkswerf Willemsoord. In uw brief verzoekt u het college om af te zien van het realiseren van
het toekomstige stadhuis van Den Helder op het terrein van het complex Willemsoord in twee bestaande
gebouwen (gebouw 66 en 72).
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 25 februari 2019 zijn intentie uitgesproken om een nieuw
stadskantoor te vestigen in het hart van het (historisch) nautisch kwartier op het Willemsoordcomplex in Den
Helder in gebouw 66 (een voormalige masten loods en rijksmonument) en gebouw 72. De intentie van de
raad is om aan gebouw 66 een publieksfunctie te geven. In gebouw 72 zal volgens de intentie ambtelijke
ondersteuning worden ondergebracht.
Uw erfgoedvereniging zet zich in voor het behoud van cultureel erfgoed. Gebouw 66 is een rijksmonument
en zowel gebouw 66 als gebouw 72 maken onderdeel uit van het beschermd stadsgezicht De Stelling. Gelet
hierop heeft er in opdracht van de aanvrager van de omgevingsvergunning een bouwhistorische opname
met waardestelling en verkennend kleurenonderzoek van gebouw 66 plaatsgevonden door een bureau voor
bouwhistorie en architectuurgeschiedenis. Daarnaast heeft de gemeentelijke monumentenadviescommissie
positief geadviseerd met betrekking tot de plannen. Zij heeft haar complimenten uitgesproken voor de
zorgvuldige en kwalitatieve uitwerking. Ook is er gedurende het gehele proces nauw overleg met de
Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE). Inmiddels heeft de RCE ook positief geadviseerd en ingestemd met de
bouwplannen voor het stadhuis.
Gelet op voorgaande is het college van mening dat met deze plannen om het stadhuis te realiseren in de
gebouwen 66 en 72 een investering wordt gedaan met de bedoeling om de monumentale waarden en het
beschermd stadsgezicht te handhaven. Het college en uw erfgoedvereniging streven hetzelfde doel na,
namelijk het behoud van cultureel erfgoed. Het college is dan ook van oordeel dat het stadhuis met de
hedendaagse wensen voor het gebruik wordt gerealiseerd met respect voor de cultuurhistorische waarden.
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