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INLEIDING

INLEIDING

Op de voormalige Rijkswerf Willemsoord vindt men de maritieme geschiedenis
van Den Helder terug. Het gebied is volop in ontwikkeling waarbij Willemsoord
wordt ontwikkeld tot een aantrekkelijk, cultureel, levendig en multifunctioneel
stadsdeel grenzend aan het centrum van Den Helder. Onderdeel van de
gebiedsontwikkeling is de ontwikkelingen van ‘Hotel De Kleine Werf’. Dit project
bestaat uit een hotel met short stay voorzieningen en een aantal ondersteunende
functies. Specifiek gaat het om het volgende programma aan (commerciële)
functies:
•
Hotel annex short stay met 55 hotelkamers (2.310 m² bvo) en 40 kamers
voor short stay (2.600 m² bvo)
•
600 m² bvo wellness
•
715 m² bvo horeca (435 m² bvo restuarant en 280 m² bvo skybar)
•
1.000 m² bvo vergaderfaciliteiten
Het hotel maakt onderdeel uit van de ontwikkeling ‘De Kleine Werf’ in
Willemsoord-Zuid. Het programma voor de ontwikkeling is uitgewerkt in
Stedenbouwkundig plan Kleine Werf Willemsoord. Naast het hotel worden hier
ook drie horecagelegenheden ontwikkeld, waarvoor een aparte
Ladderonderbouwing is opgesteld.1

FIGUUR 1 IMPRESSIE DE KLEINE WERF
Bron: Stedenbouwkundig Plan Kleine Werf Willemsoord, Zeestad B.V.

1

Zeestad Den Helder Willemsoord horeca LDV, Bureau Stedelijke Planning, 7 oktober 2020
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Het hotel annex short stay met ondersteunende functies valt te kwalificeren als
nieuwe stedelijke ontwikkeling als bedoeld in artikel 1.1.1 lid 1 aanhef en onder i
Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Op grond van artikel 3.1.6 lid 2 in het Besluit
Ruimtelijke ordening (Bro) dienen overheden nieuwe stedelijke ontwikkelingen
standaard te motiveren met behulp van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking.
De Ladder vereist dat de behoefte aan de verschillende functies inzichtelijk wordt
gemaakt, kwantitatief (in aantallen hotelkamers) en kwalitatief (qua concept,
programmering, doelgroep en locatie). Zeestad B.V. heeft Bureau Stedelijke
Planning gevraagd om deze onderbouwingen te leveren.
OPZET VAN HET RAPPORT

Het rapport is als volgt opgebouwd:
1. Locatie- en projectbeschrijving
2. De Ladder voor duurzame verstedelijking
3. Relevante beleidskaders
4. De coronacrisis en de toeristische markt
5. Behoefte hotel en short stay
6. Quickscans ondersteunende functies
7. Conclusie

LOCATIE- EN PROJECTOMSCHRIJVING

1 LOCATIE- EN PROJECTOMSCHRIJVING

Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van de belangrijkste locatie- en
projectkenmerken van Hotel De Kleine Werf.

1.1 LIGGING PROJECTLOCATIE
•

Hotel De Kleine Werf komt te liggen in Den Helder, de grootste stad in de
Kop van Noord-Holland. De stad heeft een lange (maritieme) historie wat
tot uitdrukking komt in een aantal aantrekkelijke historische locaties zoals
musea en forten. Daarnaast beschikt de gemeente over aantrekkelijk
stranden. Dit draagt eraan bij dat de gemeente Den Helder jaarlijks door
vele toeristen wordt bezocht.

FIGUUR 2 LIGGING PROJECTLOCATIE
Bron: Bureau Stedelijke Planning, op basis van BRT Achtergrondkaart en Luchtfoto Landelijke Voorziening
Beeldmateriaal
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LOCATIE- EN PROJECTOMSCHRIJVING

Den Helder is de thuishaven van de Koninklijke Marine en een knooppunt
in de offshore-activiteiten op het Nederlandse deel van de Noordzee. Dit
gegeven draagt eraan bij dat de gemeente Den Helder jaarlijks door
tijdelijke werknemers wordt bezocht.
Het hotel is voorzien op de voormalige Rijkswerf Willemsoord. Dit gebied is
sterk verbonden met de Nederlandse Marine, oorlog, veiligheid, techniek
en innovatie en omvat verschillende toeristische onderdelen. Het gebied
trekt in totaal 250.000-300.000 bezoeken per jaar (exclusief de bezoekers
aan bioscoop/casino maar inclusief de musea).
Ten westen van het plangebied liggen het station en het winkelgebied. Ten
oosten van het plangebied ligt de haven.
Aan de westzijde wordt Willemsoord gescheiden van het centrum door de
N250. Deze weg vormt de belangrijkste route van en naar de boot naar
Texel. Door de ligging en de monumentale gebouwen is Willemsoord goed
zichtbaar voor de passenten van en naar het Waddeneiland.

1.2 DE KLEINE WERF, WILLEMSOORD ZUID
•

Het zuiden van Willemsoord wordt ontwikkeld tot brandpunt van culturele
en toeristische activiteiten in Den Helder. De afgelopen jaren heeft het
gebied steeds meer aantrekkingskracht gekregen door de ontwikkeling van
meerdere horecagelegenheden en de komst van (culturele) trekkers als
theater De Kampanje, bioscoop Kinepolis en indoorspeeltuin Ballorig.

FIGUUR 3 ONTWIKKELING DE KLEINE WERF
Bron: Plan West8 Architecten; Stedenbouwkundig Plan de Kleine Werf, Zeestad B.V.; bewerking Bureau Stedelijke
Planning
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De ontwikkeling van De Kleine Werf moet het initiatief op Willemsoord
verder brengen. Het project omvat drie nieuwe horecagelegenheden (totaal
metrage van 885 m² bvo) en een hotel annex short stay met
ondersteunende functies, zie Figuur 3. De Kleine Werf krijgt daarmee
verschillende Leisure functies van een kwalitatief hoog niveau.

1.3 HOTEL DE KLEINE WERF
Hotel De Kleine Werf gaat kamers aanbieden voor de reguliere hotelmarkt en voor
kort verblijf (short stay functie). Daarnaast is een aantal hotel ondersteunende
functies voorzien. Het programma voor De Kleine Werf is als volgt:
BESTEMMING

PROGRAMMA STEDENBOUWKUNDIG PLAN

Hotelkamers

55 kamers (2.130 m² bvo)

Short stay kamers

40 kamers (2.600 m² bvo)

Restaurant/ontbijtruimte

435 m² bvo

(Sky)bar

280 m² bvo

Wellness

600 m² bvo

Congres-/ vergaderfaciliteiten.

1.000 m² bvo

TABEL 1 PROGRAMMA HOTEL DE KLEINE WERF
Bron: Stedenbouwkundig Plan De Kleine Werf, Zeestad B.V., 2020

Het hotel is voorzien in drie nieuwe gebouwen, zoals te zien in Figuur 3. De
functies van het hotel zijn als volgt over de ruimten verdeeld:
•
Gebouw A: hotelkamers, vergaderzalen en de wellness.
•
Gebouw B: short stay kamers en (skybar).
•
Gebouw C. Restaurant en ontbijtruimte hotel.

FIGUUR 4 HOTEL DE KLEINWE WERF
Bron: : Plan West8 Architecten in Stedenbouwkundig Plan de Kleine Werf; bewerking Bureau Stedelijke Planning
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Voorliggend rapport richt zich op de hotelfunctie met short stay voorzieningen.
Het hotel krijgt de volgende kenmerken:
•
De exploitant voor Hotel De Kleine Werf is nog niet bekend. Wel hebben
verschillende bekende hotelketens interesse getoond in de locatie.
•
Het wordt een viersterrenhotel met een vijfsterrenbeleving.
•
Het hotel gaat zich zowel op recreatieve toeristische doelgroepen als de
zakelijke markt focussen. Door de hybride formule wordt een continue
bezetting beoogd en wordt de afhankelijkheid van één enkele doelgroep
verkleind. Dit is van groot belang om het mogelijk wegvallen van een
doelgroep op te kunnen vangen, zoals bijvoorbeeld door de coronacrisis
gebeurt bij de zakelijke markt.
•
De geplande opening is in 2025.

Definiëring short stay
De Nederlandse markt van short stay accommodaties is lastig te definiëren en
omkaderen. Het begrip wordt gebruikt voor een veelvoud aan vormen van
tijdelijk verblijf.
•

Er is geen landelijke, wettelijke afbakening van short stay. De vorm
van short stay hangt vaak samen met de doelgroep en de
verblijfsduur.

•

Zo maken expats eerder gebruik van service/gemeubileerde
appartementen terwijl spoedzoekers eerder genoegen nemen met
kamers met gemeenschappelijke voorzieningen, zoals keukens.

•

Hiermee samenhangend is er een groot prijsverschil in het short stayaanbod: van € 300 tot € 5.000 per maand.

In deze studie wordt voor short stay uitgegaan van een verblijfsduur van een
paar dagen tot maximaal zes maanden. Ook hotel De Kleine Werf hanteert dit
maximum.

RELEVANTE BELEIDSKADERS
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2 RELEVANTE BELEIDSKADERS

Dit hoofdstuk geeft de belangrijkste nationale, regionale en lokale beleidskaders
weer voor de ontwikkeling van het hotel met short stay voorzieningen.
NATIONAAL BELEID

Ladder voor duurzame verstedelijking
Op grond van artikel 3.1.6 lid 2 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) dienen
overheden nieuwe stedelijke ontwikkelingen standaard te motiveren. Bij een
uitbreiding of nieuwvestiging groter dan 500 m² bvo moet de ontwikkeling aan de
Ladder voor duurzame verstedelijking worden gemotiveerd. Een onderzoek naar
de behoefte heeft tot doel na te gaan of de vestiging van een dienst in
overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening. Het Bro dient daarmee
de belangen van zorgvuldig ruimtegebruik en ziet erop toe dat (structurele)
leegstand wordt voorkomen.
De Ladder vereist dat inzichtelijk wordt gemaakt wat de behoefte is aan de nieuwe
stedelijke voorzieningen. De onderbouwing van de behoefte dient zowel
kwantitatief als kwalitatief van aard te zijn. Kwantitatief duidt op het totale
aanbod van hotelkamers (m² bvo), kwalitatief op het specifieke segment waar het
aanbod op inspeelt, het soort locatie en/of de functie. Het middel om de behoefte
in beeld te brengen is marktonderzoek. De behoefte is gelijk aan de (extra) vraag
minus het (geplande) aanbod binnen het onderzoeksgebied in de betreffende
onderzoeksperiode.
Perspectief 2030 (2019)
Het rapport ‘Perspectief 2030’ geeft de prognoses en verwachtingen van het
Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) 2 weer. Het toerisme in
Nederland zal tot 2030 sterk groeien. Omdat er zorg bestaat over de druk op
toeristische hotspots als Amsterdam en de kustgebieden, is de inzet gericht op een
betere spreiding van het aantal toeristen. Toeristen moeten worden verleid om
naar andere gebieden te trekken op relatief korte reisafstand.

2

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/toerisme-en-recreatie/toerisme-spreiden
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PROVINCIAAL BELEID

Handreiking Verblijfsrecreatie Provincie Noort-Holland (2014)
De nut en noodzaak van het realiseren van nieuwe hotelplannen dient te worden
onderbouwd aan de hand van drie uitgangspunten:
1. Vraaggestuurde ontwikkeling van verblijfsrecreatie.
2. (Her)ontwikkelen van bestaande locaties heeft de voorkeur boven nieuwbouw.
3. Regionale afstemming.
REGIONAAL BELEID

Regionale Visie Verblijfsrecreatie Noord-Holland Noord (2017)
In de Regionale Visie opgesteld door ZKA en Ontwikkelbedrijf Noord-Holland
Noord is vastgesteld dat er behoefte is aan nieuw aanbod van
verblijfsaccommodaties in de regio, ook in Den Helder. Nieuwe ontwikkelingen
moeten volgens het opgestelde ontwikkelkader worden getoetst op:
1. Regioversterkend: het initiatief ligt in een uitstekende verblijfsomgeving en
versterkt de kenmerken van de deelregio waarop zij georiënteerd is;
2. Meerwaarde in de markt: er is marktruimte voor het onderscheidende
marktgerichte concept;
3. Economisch haalbaar: het initiatief is economisch haalbaar.
De Kop Werkt!
De Kop Werkt! is het regionaal stimuleringsprogramma van de vier Kopgemeenten
Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen en de provincie Noord-Holland. De
economische ambities en doelen van de regio zijn hierin vastgelegd. In het
document wordt als ambitie en doel gesteld dat er in 2040 voldoende woonruimte
is voor iedereen, ook voor tijdelijke huisvesting.
GEMEENTELIJK BELEID

Den Helder Bruist! (2017)
De gemeente heeft de ambitie om meer bezoekers (toeristen) aan te trekken.
Hiervoor is een verbreding van het aanbod aan accommodaties noodzakelijk.
Nieuwe initiatieven moeten passend zijn bij de aard en karakter van het
kerngebied en van de specifieke locatie. In het centrum van Den Helder is ruimte
voor overnachtingsvormen als een hotelaccommodatie.
Helders Perspectief
De gemeente richt zich op het stimuleren van wonen en werken in Den Helder. De
stad is de afgelopen jaren mooier en aantrekkelijker geworden aan de hand van
verschillende stadsvernieuwingsprojecten. Met het programma Helders Perspectief
wordt hier de komende jaren verder mee doorgegaan. Voor de (nieuwe)
werknemers in Den Helder moet passende woonruimte beschikbaar zijn.

RELEVANTE BELEIDSKADERS
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Woonvisie Den Helder 2020-2025 ‘’Den Helder in beweging’’ (2020) en Beleid
huisvesting tijdelijke werknemers Den Helder (2019)
In Den Helder bestaat een tekort aan passende huisvesting voor tijdelijke
werknemers. De gemeente Den Helder is daarom voornemens de
huisvestingscapaciteit voor kort verblijf uit te breiden. Het beleid voor vormen van
tijdelijke huisvesting, zoals huisvesting van tijdelijke werknemers, wordt geborgd
in bestemmingsplannen en het omgevingsplan.
Bestemmingsplan Willemsoord 2012
In het vigerende bestemmingsplan is in het zuidelijke deel van Willemsoord
semipermanente of tijdelijke verblijfsaccommodatie in de vorm van short stay
appartementen en een hotel mogelijk, maar geen permanente bewoning. Voor
short stay geldt een maximum van zes maanden.

Conclusie en samenvatting beleid
Den Helder krijgt in toenemende mate te maken met toeristen en
werknemers die op zoek zijn naar tijdelijke huisvesting. De Provincie
Noord-Holland en de Kop van Noord-Holland hebben ontwikkelkaders
geformuleerd om het aanbod te kunnen sturen. Den Helder heeft in
het beleid ruimte opgenomen voor groei van verblijfsaccommodaties
voor toerisme en tijdelijke huisvesting. De ontwikkeling van hotel De
Kleine Werf past binnen de geschetste beleidskaders en sluiten aan op
de ambities van de lokale overheden.
•
Hotel. De komst van het hotel sluit aan op de ambitie om het
aantal overnachtingsmogelijkheden in Den Helder te
vergroten. De ontwikkeling doorstaat de drie componenten
van het regionale ontwikkelkader: het hotel past uitstekend
binnen de ambitie van Willemsoord en versterkt de unieke
eigenschappen, er is voldoende marktruimte (in dit rapport
geconcludeerd) en is economisch haalbaar.
•
Short stay. De kamers voor short stay sluiten aan op de ambitie
van de gemeente om het aanbod aan woonruimten voor kort
verblijf te vergroten. Met een maximale verblijfsduur van zes
maanden is de ontwikkeling mogelijk binnen het vigerende
bestemmingsplan.
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3 DE CORONACRISIS EN DE TOERISTISCHE MARKT

De vrijetijdssector wordt onevenredig hard geraakt door de coronacrisis. Het
(internationale) toerisme ligt grotendeels stil en leidt tot omzetverlies en
mogelijke faillissementen van hotels. Doordat nog niet zeker is wanneer de crisis
voorbij is zijn er nog veel onzekerheden rondom de gevolgen. Experts verwachten
echter op basis van lessen uit het verleden dat de reis- en toerismesector zich snel
zal herstellen zodra de Coronacrisis voorbij is (zie onderstaand kader).

Lessen uit het verleden
De afgelopen 20 jaar hebben verschillende gebeurtenissen een grote impact
gehad op het toerisme, zoals terroristische aanslagen (zoals 9/11 en in Brussel),
oorlogen (Irak-oorlog), de wereldwijde financiële crisis en epidemieën zoals
SARS. Elke crisis is anders en niet vergelijkbaar. Toch zijn bepaalde patronen
zichtbaar:
•

De eerdere crisissituaties laten zien dat het internationale toerisme
weer sterk herstelde na de crisisperiode. Het is daarom te verwachten
dat ook na de huidige coronacrisis herstel optreedt.

•

De gevolgen voor het reisgedrag van de SARS-epidemie kunnen
worden vergeleken met de coronacrisis. Toch is er een grote kans dat
de herstelperiode na corona langer zal duren dan bij SARS, onder
andere door de grotere afhankelijkheid van China en de wereldwijde
(semi) lockdowns.

•

Het soort crisis heeft invloed op de hersteltijd. De herstelperiode na
epidemieën en andere ziekte-uitbraken duurde gemiddeld 19,4 bijna
20 maanden.

Bron: NBTC https://www.nbtc.nl/nl/home/coronavirus/impact-van-coronacrisis.htm

Op basis van de laatste prognoses van het NBTC3 gaan wij uit van een flinke daling
in toeristische overnachtingen in 2020 gevolgd door een herstelperiode van ca. 3-4
jaar:
•
Het NBTC gaat voor 2020 uit van een daling van het aantal verblijfgasten in
Nederland van 52% (-36% binnenlands en -71% buitenlands toerisme).
•
Voorzichtig herstel rond het midden van 2021 dat zich naar verwachting
doorzet in 2022 en 2023. Eerst groeit het binnenlands toerisme, gevolgd
door het buitenlands toerisme (eerst de buurlanden dan intercontinentaal).
•
In 2024 zal de markt hersteld zijn en ligt het aantal overnachtingen weer
op het niveau van 2019. Na 2024 zal de markt verder doorgroeien.

3

NBTC, Ontwikkelingen inkomend toerisme in 2020, 28 september 2020
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4 BEHOEFTE HOTEL EN SHORT STAY

In dit hoofdstuk staat de behoefte aan hotelkamers en kamers voor short stay
centraal. In totaal zijn er 55 hotelkamers en 40 kamers voor short stay opgenomen
in het programma van Hotel De Kleine Werf. Allereerst is het onderzoeksgebied
afgebakend, waarna de behoefte is bepaald aan de hand van een confrontatie
tussen vraag en aanbod. Ten slotte gaan we in op de eventuele ruimtelijke effecten
van de ontwikkeling.

4.1 AFBAKENING ONDERZOEKSGEBIED
Om een goede berekening van de behoefte te kunnen maken is van belang dat het
onderzoeksgebied zorgvuldig wordt afgebakend. In tegenstelling tot (vrijwel) alle
andere stedelijke voorzieningen is het verzorgingsgebied (wat het
onderzoeksgebied vormt) van een hotel juist niet het direct omliggende gebied.
Hotelgasten komen immers (doorgaans) van grote afstand. In potentie omvat het
verzorgingsgebied de hele wereld. Voor de (plan)capaciteit is de regio tot 20
autominuten relevant. Bekend is dat een reistijd van circa 20 autominuten vanaf
een specifieke locatie (hotel) door hotelgasten nog als een acceptabel alternatief
wordt beschouwd. Alles wat op grotere afstand ligt (meer reistijd) komt niet in
aanmerking. Zoals te zien in Figuur 5 valt de gehele gemeente Den Helder binnen
20 autominuten van de projectlocatie. Daarnaast vallen ook kleine delen van de
naburige gemeenten Schagen en Hollands Kroon hier binnen. Om die reden is het
primaire onderzoeksgebied afgestemd op de gemeente Den – Helder en vormen de
gemeenten Schagen en Hollands Kroon het secundaire verzorgingsgebied.
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FIGUUR 5 ONDERZOEKSGEBIED HOTEL DE KLEINE WERF
Bron: Bureau Stedelijke Planning, op basis van BRT Achtergrondkaart, 2020

4.2 ONTWIKKELING VAN DE VRAAG
Zowel het toerisme als de short stay markt zijn groeimarkten, zowel in Nederland
als Den Helder. Op basis van de historische ontwikkelingen van de vraag, de trends
en ontwikkelingen en de invloed van de coronacrisis bestaat de verwachting dat de
vraag tot 2030 toeneemt. Dit wordt in deze paragraaf uiteengezet.
GROEI IN HET AANTAL HOTELOVERNACHTINGEN
•

•

•

De vraag naar hotelkamers wordt uitgedrukt in hotelovernachtingen. In
Figuur 6 is de ontwikkeling van het aantal hotelovernachtingen in het
verzorgingsgebied weergeven voor de periode 2013-2019.
De meest recente gegevens van hotelovernachtingen in Den Helder komen
uit de Rapportage Toerisme Recreatie Den Helder van ZKA. In Den Helder
hebben in 2018 circa 571.000 toeristische overnachtingen plaatsgevonden,
waarvan 100.700 hotelovernachtingen.
Uit cijfers van Statistiek Logiesaccommodaties (SLA) van het CBS blijkt dat
het aantal overnachtingen in de regio (Kop van Noord-Holland) in periode
2013-2019 met 13% is toegenomen (gemiddeld 3% per jaar). Hiermee ligt de
groei lager dan het landelijk gemiddelde (exclusief Amsterdam en

BEHOEFTE HOTEL EN SHORT STAY

•
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Haarlemmermeer), hier steeg het aantal hotelovernachtingen met 13%. Dat
de groei in vraag iets achter blijft bij het Nederlands gemiddelde is deels te
verklaren door de relatief lagere groei in het hotelaanbod in vergelijking
met de groei in Nederland. De vraag volgt het aanbod.
Exacte cijfers over het hotelovernachtingen in Schagen en Hollands Kroon
zijn niet bekend. Op basis van de vraag en aanbodgegevens van de COROPregio Kop van Noord-Holland kan echter een goede inschatting worden
gemaakt.4 Naar schatting vonden er in 2019 circa 100.000
hotelovernachtingen plaats in beide gemeenten samen.
250.000

200.000

150.000
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50.000

0
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Schagen en Hollands Kroon

FIGUUR 6 ONTWIKKELING VAN HET AANTAL OVERNACHTINGEN (HOTEL, PENSIONS EN JEUGSACCOMMODATIES IN
HET ONDERZOEKSGEBIED
Bron: Bureau Stedelijke Planning, op basis van SLA CBS,2019; HorecaDNA en ZKA, Monitor Toerisme en Recreatie
Den Helder, 2019
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De bezettingsgraad van hotels in Den Helder lag in 2018 op 73%. 5 Dit is
gelijk aan de gemiddelde bezettingsgraad in heel Nederland (exclusief
Amsterdam en Schiphol).6
Exacte cijfers over de verhouding zakelijke : toeristische overnachtingen
zijn niet bekend. Bekend is dat het onderzoeksgebied vooral veel toeristen
aantrekt vanwege de populaire ‘omgevingsmotieven’, zoals het strand, de
natuur of de rust.7 Voor de verdeling wordt uitgegaan van het gemiddelde
van de provincie Noord-Holland: 34% zakelijk en 66% toeristisch.
De (recreatieve) toeristische doelgroepen voor verblijf in Den Helder
bestaan grotendeels uit binnenlandse toeristen (48%) en Duitsers (45%).

Aantal bedden Hollands Kroon en Schagen / totaal aantal bedden Kop van Noord Holland = 644 / 5.280 = 12%(Bron:
HorecaDNA). Berekening aantal overnachtingen: percentage beddenaanbod Schagen Hollands Kroon * totaal
overnachtingen Kop van Noord-Holland = 12% * 830.000 = 101.260
5 ZKA, Monitor Toerisme en Recreatie Den Helder, 2019
6 Horwath HTL, 2019
7 ZKA, Monitor Toerisme en Recreatie Den Helder, 2019
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GROEIKANSEN TOERISME DEN HELDER

In Den Helder zijn groeikansen aanwezig om het verblijfstoerisme te laten groeien.
Door het huidig (en toekomstig) aanbod beter te positioneren en verbinden kan
Den Helder meer (verblijfs)toeristen aantrekken. Daarnaast wordt het toeristische
product komen jaren uitgebreid met attracties en evenementen:
•
Sail Den Helder. In 2023 zal het SAIL-evenement weer in Den Helder
plaatsvinden. Hier komen naar schatting ruim 350.000 bezoekers op af.
•
Marinedagen. In 2021 vinden de volgende Marinedagen plaats. Dit
tweejaarlijkse evenement trekt naar verwachting minstens 180.000
bezoekers.
•
Wooden Boat festival. In de zomer van 2021 vindt de tweede editie plaats op
Willemsoord met straattheater, muziek, oude ambachten en feesten.
•
Houten Speelschip Willemsoord. Zeestad wil een gigantische houten
speelschip gemodelleerd naar een historisch schip op het grasveld bij De
Kleine Werf laten verrijzen. De oude replica van het VOC-schip Prins
Willem, dat in 2009 is afgebrand, was jarenlang een grote publiekstrekker.
•
Seasaw. Op de zeedijk moet een icoon voor Den Helder verschijnen. Het
ontwerp komt van Architectenbureau MVRDV en moet één van de
toeristische teekkers van de regio worden. 8
VRAAGPROGNOSE HOTELOVERNACHTINGEN

De coronacrisis heeft de hotelmarkt hard geraakt, ook in Den Helder. De
verwachting is echter dat de hotelmarkt van Den Helder de klap goed kan
opvangen, doordat de toeristen met name bestaan uit recreatieve binnenlandse en
Duitse toeristen. Deze doelgroep zal zich sneller herstellen dan het zakelijke en
buitenlandse (intercontinentale) toerisme. Hierdoor zijn de negatieve effecten van
corona voor de hotels minder groot.
We hanteren de volgende uitgangspunten voor de ontwikkeling van de vraag:
•
2019 was een topjaar voor de hoteliers9. Omdat het aantal overnachtingen
voor 2019 niet bekend is hebben we deze berekend aan de hand van de
regionale groei in de Kop van Noord-Holland (2%). Dit komt neer op circa
103.000 overnachtingen.
•
Door de coronacrisis wordt verwacht dat in 2020 het aantal overnachtingen
terugloopt met 52%10. De verwachting is dat het aantal overnachtingen in
2021 weer oploopt, maar pas in 2024 weer op niveau van 2019 is.
•
De zakelijke markt heeft een behoorlijke dip meegemaakt. Het zal langer
duren voordat deze markt weer is hersteld. Het recreatieve (binnenlandse)
toerisme neemt daarentegen al jaren in omvang en aandeel toe en deze
markt herstelt zich ook veel sneller van een crisis dan de zakelijke.
8

https://www.regionoordkop.nl/12/12/2019/tweede-hoofdstuk-voor-ontwikkeling-helders-icoon-seasaw-aangebroken/
https://www.nritmedia.nl/kennisbank/42876/Hotels_in_mineur_na_topjaar_2019/
10 Berekening gemiddelde daling overnachtingen op basis van cijfers uit: https://www.nbtc.nl/web/file?uuid=4c39d409c351-4d3a-ac5e-e6416ff3ed6a&owner=388ad020-d235-4624-86a4-d899f855a216&contentid=74851
9
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Vanaf 2024 gaan we uit van twee scenario’s voor de groei van de overnachtingen:
•
Basisscenario: 2,7%. Het basisgroeiscenario is gebaseerd op de meest
voorzichtige groeiverwachting van het NBTC. Het NBTC voorspelt tot 2030
een gemiddeld jaarlijkse groei van het toerisme van 2,7%11. Dit hanteren
wij als een realistische ondergrens. Uitgaande van dit groeiscenario zijn er
in 2030 circa 120.000 overnachtingen in de gemeente Den Helder.
•
Historische groei en kansen: 6,3%. In de periode 2009 tot 2018 is het aantal
toeristische overnachtingen in Haarlem gemiddeld gezien jaarlijks met
6,3% toegenomen. We verwachten dat de groei van het aantal
overnachtingen na 2024 hoger uitvalt door de ontwikkelingen op
Willemsoord en de versterking van het toeristisch product in Den Helder.
We gaan daarom uit van een groeipercentage van 5%. Dit hanteren we als
bovenkant van de bandbreedte. Uitgaande van dit groeiscenario zijn er in
2030 ca. 140.000 overnachtingen in de gemeente Den Helder.
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FIGUUR 7 VERWACHTE ONTWIKKELING VAN DE OVERNACHTINGEN (HOTEL & B&B’S) IN DEN HELDER
Bron: Bureau Stedelijke Planning, op basis van NBTC en ZKA

VRAAGONTWIKKELING SHORT STAY

Er zijn geen openbare statistieken beschikbaar over de vraag naar short stay in
Nederland. De vraag naar short stay is zeer divers. De meeste gebruikers van short
stay accommodaties hebben een zakelijke reden. Hotel De Kleine Werf richt zich
op marinepersoneel, offshore werkers, buitenlandse (kennis)werkers en zzp’ers. De
werkgelegenheid in deze sectoren zal komen jaren toenemen met ca. 4.000 tot
7.000 vacatures.12 Uit marktanalyse en interviews met de belangrijkste
stakeholders13 in Den Helder blijkt dat de vraag naar short stay groeit.
11

Het minimum groeiscenario voor de overnachtingen van 2,7% (NBTC, Perspectief 2030, 2018) hebben wij in
samenspraak met het NBTC afgestemd en hanteren wij in diverse beleidsvisies, marktonderzoeken en
onderbouwingen voor hotelontwikkelingen.
12 Helders Perspectief, 2019
13 Interviews afgenomen door Sandenburg Concept Creation met Hans Broekmolen (directeur Willemsoord), Arjaen
Kersten (directeur De Kampanje), Peter van den Berg (Koninklijke Marine), Kees Boelema-Robertus (Marinemuseum),
Kees Turnhout (Port of Den Helder), Kees Turnhout (Port of Den Helder), Michiel Wouters (wethouder Economische
Zaken), Anke de Vries (citymarketing Den Helder) en Kapitein der Zee Wilko van Zanten (KIM).
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DOELGROEP ONTWIKKELING

VRAAG

Offshore

Den Helder staat bekend om zijn sterke offshore haven De haven biedt momenteel 2.800

industrie

en vliegveld. Door de overgang naar alternatieve

arbeidsplaatsen in Den Helder..15

energiebronnen stijgt de vraag internationale

Tot 2025 ca.1.000 vacatures

(kennis)werknemers.14

extra.

Met name de grote

bouwprojecten (windpark) en onderhoudsoperaties
vragen short stay mogelijkheden nabij de haven.
Koninklijke

De Koninklijke Marine is op volle sterkte terug in Den

Momenteel 7.000

Marine

Helder en moderniseert, versterkt haar slagkracht en

arbeidsplaatsen. Tot 2025 meer

investeert in materiaal en personeel. Vraag komt me

dan 2.000 vacatures extra.16

name uit externe gasten.
Grote

De regio Kop van Noord-Holland is populair onder

multinationals grote internationale bedrijven. Microsoft, Google en

De investeringen moeten leiden
tot ruim 500 vaste banen.17

CyrusOne ontwikkelen grote datacenters in de regio.
Tijdens de bouw grote vraag naar short stay.
Overige

De werkgelegenheid in zorg, onderwijs, overheid en

Momenteel 26.000 banen. Tot

organisaties

met name het reguliere bedrijfsleven zal ook

2025 ca. 3.000 vacatures extra.

toenemen. Aantal flexibele krachten neemt toe (zie
regel hieronder) waardoor vraag naar short stay stijgt.
Zzp’ers

Verregaande flexibilisering op de arbeidsmarkt leidt

Tussen 2010 en 2019 is het

tot een extra vraag naar short stay vanuit

aantal zzp’ers in de gemeente

binnenlandse kenniswerkers. Zzp’ers wisselen veelal

Den Helder toegenomen van

projecten op verschillende locaties door het land af.

1.300 tot 1.500.18

TABEL 2 VRAAG SHORT STAY VANUIT VERSCHILLENDE DOELGROEPEN HOTEL DE KLEINE WERF

•
•

De gemeente Den Helder kent een groeiende vraag naar short stay, dit
wordt ook geconcludeerd in de gemeentelijke woonvisie
De vraag vanuit (inter)nationale kenniswerkers is te verdelen in twee
hoofdgroepen: zij die alleen wonen en zij die zich met partner of gezin in
de regio van Den Helder vestigen. De eerste groep neemt vaak genoegen
met een kleinere (tijdelijke) woning. Deze woning moet centraal liggen ten
opzichte van de voorzieningen in het centrum en de werkgever. Short stay
op Willemsoord past hier goed bij.

Gezien de groei van bovengenoemde doelgroepen, de huidige krapte op de
woningmarkt en de beleidsaandacht voor short stay in Den Helder verwachten wij
dat de vraag naar short stay de komende jaren toeneemt.

14

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20191009_13158386?utm_source=google&utm_medium=organic
Havenmonitor 2020
16 Helders Perspectief
17 Bron: regiohollandbovenamsterdam.nl, Hollandskoornactueel.nl, DenHelderactueel.n
18 Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek via Waarstaatjegemeente.nl
15
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4.3 ONTWIKKELING VAN HET AANBOD
Waar de vraag naar hotelkamers en short stay afgelopen jaren is toegenomen (voor
de coronacrisis), heeft de aanbodontwikkeling nagenoeg stilgestaan. Daarnaast is
het planaanbod ook zeer beperkt. Dit wordt in deze paragraaf uiteengezet.
KWANTITATIEF AANBOD
•
•

•

•

•

In 6.1Bijlage 1 is het hotelaanbod van Den Helder, Schagen en Hollands
Kroon weergeven op kaart en in een tabel.
Het aanbod aan hotelkamers in het verzorgingsgebied is tussen 2009 en
2019 nagenoeg gelijk gebleven. In die periode steeg het aanbod met slechts
15 kamers, van 530 naar 545 hotelkamers.
Den Helder telt momenteel 10 hotels met in totaal 251 kamers. Het zijn
vooral kleine hotels met minder dan 50 hotelkamers in en rondom het
centrum van Den Helder. Slechts twee hotels hebben 50 kamers of meer.
Dit zijn Hotel Den Helder (70 kamers) en Grand Hotel Beatrix (50 kamers)
en liggen in het oosten buiten de bebouwde kom.
Schagen telt 233 hotelkamers verdeeld over 9 hotels. Net als in Den Helder
is het aanbod overwegend kleinschalig met twee hotels met meer dan 50
kamers, te weten Hotel Marktstad (68 kamers) en Fletcher Hotel Calantsoog
(62 kamers). Het aanbod ligt geconcentreerd in Callantsoog aan de kust en
in de kern Schagen.
Het aanbod in Hollands Kroon is zeer beperkt met slechts 79 hotelkamers
verdeeld over 3 kleinschalige hotels die verspreid zijn gelegen.
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FIGUUR 8 ONTWIKKELING AANBOD HOTELKAMERS (EXCL. B&B'S)
Bron: Bureau Stedelijke Planning, op basis van HorecaDNA
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KWALITATIEF AANBOD

De hotels in Den Helder verschillen in omvang, concept en segment. Het volgende
valt op:
•
Het overgrote deel (70%) van het kameraanbod zit in het 3-sterrensegment.
•
Het zijn allemaal zelfstandige hotels. Er zijn geen ketens actief.
•
Het grootste gedeelte van de hotels (77%) heeft een inpandig restaurant.
De meeste directe concurrentie ondervindt Hotel De Kleine Werf naar verwachting
van de twee grotere hotels in de gemeente, namelijk:
•
Grand Hotel Beatrix. Dit hotel met 50 kamers is in het oude dorp Huisduinen
gelegen. Van de buitenkant oogt het hotel gedateerd, maar de binnenkant
is onlangs gerenoveerd. Het hotel beschikt over een kleine wellness
(uitsluitend voor gasten), een goed restaurant, twee squashbanen en
conferentieruimtes. Momenteel worden zakelijk gasten in de gemeente
veelal hier ondergebracht. Door de ligging buiten de stad, verschilt het
hotel met hotel De Kleine Werf, dat in het cultuurhistorisch centrum van
Den Helder zal liggen.
•
Hotel Den Helder. Dit driesterren familiehotel ligt aan de oostelijke rand van
Den Helder, tussen de wijk Stad binnen de Linie en Nieuw Den Helder. Het
hotel beschikt over 70 kamers en is daarmee momenteel het grootste hotel
in de gemeente. Het hotel richt zich vooral op families met een groot
bowlingcentrum en een midgetgolfparcours. Het hotel heeft dus
grotendeels een andere doelgroep dan Hotel De Kleine Werf.

FIGUUR 9 GRAND HOTEL BEATRIX (LINKS) EN HOTEL DEN HELDER (RECHTS)
Bron: Booking.com

AANBOD SHORT STAY

Er zijn geen openbare statistieken beschikbaar over het aanbod van short
stay accommodaties in Den Helder. In Nederland zijn circa twintig grotere,
gespecialiseerde short stay accommodaties in bekend, die voornamelijk in de
Randstad zijn gelegen. Momenteel kent Den Helder nog geen grote short stay
voorziening. Bezoekers van Den Helder die een langer verblijf wensen in een
kamer met kitchenette zijn voornamelijk aangewezenen op verhuurbare
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appartementen en recreatieparken. Bij hotels zijn in Den Helder slechts twee
kamers beschikbaar met een kitchenette, te weten:
•
Hotel Den Helder biedt één kamer met kitchenette. Deze kamer wordt
aangeboden als mindervalide kamer.
•
Forest Hotel heeft 1 kamer dat als appartement kan worden verhuurd met
een keuken.
Het aanbod voor short stay in Den Helder bestaat met name uit informeel aanbod
waaronder Airbnb en recreatiewoningen.
•
De afgelopen jaren is de verhuur en boeking van voornamelijk
verhuuradressen via Airbnb fors gegroeid. In Den Helder zijn via Airbnb
circa 300 kamers te boeken.19
•
Via booking.com zijn nog eens ruim 60 appartementen geschikt voor short
stay te boeken (met kitchenette en eigen badkamer). Dit aanbod bestaat uit
vakantiehuisjes, appartementen, chalets en campings en bevindt zich met
name rondom Julianadorp.
•
Ondanks de toenemende vraag vormt dit aanbod weinig concurrentie
omdat het hoofdzakelijk individuele woonruimte betreft. Hierdoor
ontbreken geïntegreerde voorzieningen als horeca, co-working space en
ondersteunende diensten zoals hotel De Kleine Werf aanbiedt.
Concluderend is het concurrerend aanbod in Den Helder beperkt en onderscheidt
hotel De Kleine Werf zich door kamers met geïntegreerde voorzieningen voor
short stay verblijf, vergader en werkplekken en de centrale ligging in de stad.

Opkomst hybride formules: mix van kort en lang verblijf
Sinds een aantal jaren zijn hybride formules in
opkomst. Concepten bieden een mix van korte en
lange verblijven aan, variërend van één nacht tot
een jaar. Voorbeelden van dergelijke formules zijn
Joinn, The Student Hotel en Zoku (zie afbeelding
rechts). Deze formules bieden veel meer dan een
kamer. Ze bieden een uniek verblijf met
mogelijkheden voor ontmoeting, werken, eten,
sporten en services. Mensen die zich aangetrokken voelen tot deze formules
zoeken veel meer dan een anoniem verblijf. Het gaat hen om ontmoeten en
verbinden. Daarmee bieden deze formules een heel ander aanbod dan
reguliere hotels.

19

AirDNA
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PLANAANBOD

In Den Helder zijn buiten het plan voor Hotel De Kleine Werf momenteel geen
andere hotelplannen bekend. In het secundaire onderzoeksgebied is momenteel
één plan in Callantsoog in de gemeente Schagen:
•
Groote Keeten. Er zijn plannen voor een hotel met 60 kamers in Groote
Keeten. Ontwikkelaar Piet de Boer uit Haringhuizen is initiatiefnemer van
dit plan. Ondanks bezwaar van de omwonenden staat de gemeente de
nieuwbouw toe.20 Voor de ontwikkeling ligt een ontwerp bestemmingsplan
klaar. Deze is nog niet definitief gemaakt. Over de duur van de realisatie is
nog niks bekend.
•
Den Helder Airport. Den Helder Airport werkt aan de ontwikkeling van een
luchthaven gebonden bedrijventerrein van circa 3,2 ha aan de zuidzijde
van de luchthaven. Hier moet onder andere een short stay voorziening
komen. De omvang is nog niet duidelijk en de ontwikkeling is nog niet
bindend vastgelegd in een bestemmingsplan. Momenteel ligt er een
voorbereidingsbesluit voor de ontwikkeling.
Aangezien bovenstaande plannen nog niet zijn vastgesteld in een
bestemmingsplan (nog niet definitief) valt het niet onder de harde planvoorraad.
Voor de Ladder zijn alleen de harde plannen van belang (vastgesteld in definitief
bestemmingsplan), omdat zij een grote mate van zekerheid kennen van realisatie.
Omdat voorliggend onderzoek de methodiek van de Ladder volgt is het plan niet
meegenomen.

4.4 ACTUELE REGIONALE BEHOEFTE
KWANTITATIEVE BEHOEFTE HOTELKAMERS

De huidige en toekomstige behoefte aan hotels in de regio is afhankelijk van twee
componenten:
1. De autonome vraag/behoefte naar hotelkamers. Er is een bandbreedte opgesteld op
basis van het huidige aanbod, de minimale bezettingsgraad en de
groeiprognose van het aantal hotelovernachtingen (inclusief effect van de
Coronacrisis).
2. De vervangingsvraag als gevolg van veroudering (en onvoldoende mogelijkheden
voor vernieuwing), faillissement, opvolgingsproblematiek en transformatie
naar andere functies.
In Tabel 3 en Tabel 4 zijn de uitkomsten van de kwantitatieve toets weergegeven
voor de gemeente Den Helder en het gehele onderzoeksgebied (inclusief Schagen
en Hollands Kroon. De volledige berekening is te vinden in Bijlage 2.

20

Bron: https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20201016_20936405?utm_source=google&utm_medium=organic

BEHOEFTE HOTEL EN SHORT STAY

PARAMETER PRIMAIRE VERZORGINGSGEBIED
Benodigde extra kamercapaciteit 2030
Vervangingsvraag nieuwe kamercapaciteit 2020-2030
Totale behoefte kamercapaciteit 2030
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UITKOMST
36-88
25
61-114

TABEL 3 UITKOMSTEN BEHOEFTERAMING HOTELS DEN HELDER

PARAMETER SECUNDAIRE VERZORGINGSGEBIED
Benodigde extra kamercapaciteit 2030
Vervangingsvraag nieuwe kamercapaciteit 2020-2030
Totale behoefte extra kamercapaciteit

UITKOMST
81-198
56
138-255

TABEL 4 UITKOMSTEN BEHOEFTERAMING HOTELS DEN HELDER, SCHAGEN EN HOLLANDS KROON

Uit de berekening van de behoefte blijkt dat er in Den Helder in 2030 behoefte is
aan 60 tot 115 hotelkamers en in het gehele onderzoeksgebied 140 tot 255 kamers.
De 55 kamers die zijn voorzien in Hotel De Kleine Werf passen hier (ruimschoots)
binnen.
De ruimte staat voor een groot deel ook uitwisseling tussen het hotel en de short
stay functie toe. In het hoogseizoen (piek toerisme) kunnen short stay ruimtes
worden aangeboden als hotelkamers. Omgekeerd kunnen dan in het laagseizoen
hotelkamers als short stay kamers worden aangeboden. Dit draagt bij een continue
bezetting en een gezonde exploitatie. Dergelijke flexibele regeling komen vaker
voor, zie het voorbeeld van The Student Hotel in Delft in onderstaand kader.

The Student Hotel Delft
The Student Hotel Delft zal nog dit jaar (2020)
openen. In het complex worden 350 kamers
aangeboden voor studenten, extended stay en
hotel. Daarnaast biedt het concept andere
faciliteiten waaronder verschillende vergaderen werkruimten. Gedurende het jaar worden:
•

65 kamers aangeboden als hotelkamer

•

212 voor (buitenlandse) studenten

•

73 voor extended stay

In zomermaanden juli en augustus worden 95 van de studentenkamers
toegevoegd aan het aanbod hotelkamers. Hiermee komt het gemiddeld aantal
hotelkamers over het jaar op 81 (23% van het totaalaanbod).21 Dit flexibele
concept speelt daarmee in op de fluctuerende vraag van de hotelmarkt.

21

Berekening: (10 maanden * 65 kamers + 2 maanden * 160 kamers) / 12 maanden = 81 hotelkamers. 81 hotelkamers
van de in totaal 350 kamers = 23% Bron: The Student Hotel Management B.V. in Behoefteanalyse Hotelfunctie The
Student Hotel Delft, Horwath HTL, 2017; Onderbouwing Ladder voor Duurzame verstedelijking Rho Adviseurs, 2017
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KWALITATIEVE BEHOEFTE

Naast de kwantitatieve behoefte is ook de kwalitatieve behoefte voor een
Ladderonderbouwing van belang. Hierbij speelt zowel de behoefte aan de
ontwikkeling van Willemsoord als de behoefte aan een hoogstaand modern hotel
in Den Helder een rol.
Hotel past in de gewenste ontwikkeling van Willemsoord
Het is de wens van de gemeente om Willemsoord te ontwikkelen tot een
aantrekkelijk woon-, werk-, recreatie- en uitgaansgebied. Willemsoord wordt een
interessante gemengde buurt waar van alles te doen en te ervaren is, zowel
overdag als in de avond. Dit vraagt om verschillende vrijetijdsfuncties van een
kwalitatief hoog niveau. Naast de ontwikkeling van horeca, kinderspeelparadijs
Ballorig, de bioscoop en Theater de Kampanje past een hotel met wellness
uitstekend bij de ambitie van Willemsoord.
Kwalitatieve behoefte hotel de Kleine Werf
Hotelgasten kiezen hun hotel voornamelijk vanwege de locatie, de functie en het
concept. Het aantal sterren dat een hotel heeft is minder belangrijk. 22 Bijzondere
kwalitatieve aspecten leiden over het algemeen tot een extra autonome vraag.
Onderstaand is op deze aspecten nader ingegaan.
ASPECT
•

Locatie
(kwaliteiten)

Aantrekkelijke locatie en regio. Het hotel ligt centraal op Willemsoord, een

iconische plek met veel historische waarde. Den Helder en Willemsoord zijn
in toenemende mate populair onder binnenlandse en buitenlandse toeristen
(met name Duitsers). Daarnaast vormt het ook een ideale tussenstop op weg
naar Texel.
•

Bereikbaarheid. De projectlocatie bevindt zich vlak naast de N250 en is

daarmee uitstekend bereikbaar voor gasten met de auto. Daarnaast bevindt
het centraal station zich op minder dan 10 minuten lopen afstand. Daarmee
is de locatie zeer bereikbaar en centraal gelegen voor verschillende
vervoersmiddelen.
Onderscheidend

•

concept

Concept is aanvullend op huidige aanbod. In de omgeving van De Kleine Werf

bevinden zich vooral kleinschalige hotels (<40 kamers). De grotere hotels
(Hotel Den Helder/Grand Hotel Beatrix) zijn beide buiten het centrum
gelegen. Ook zijn de hotels in Den Helder over het algemeen enigszins
gedateerd en bestaat het aanbod voornamelijk uit driesterrenhotels. Een
modern viersterrenhotel is daarom zeer wenselijk.
•

Zowel toeristische als zakelijke markt. Den Helder kent momenteel weinig

aantrekkelijke hotels voor de zakelijke toerist. Voor een stad als Den Helder,
22

De deelname van hotels aan het sterrensysteem is vanaf 1 januari 2015 vrijwillig. Voor de gast betekent de
sterrenclassificatie ‘slechts’ een indicatie van de geboden kwaliteit. Hoe meer sterren een hotel heeft, hoe hoger de
verwachtingen van de gast. Er is overigens in de branche al geruime tijd discussie over het huidige
sterrenclassificatiesysteem. Volgens diverse hoteliers is de manier van classificeren achterhaald. Bepaalt een
schoenpoetsmachine of een broekenpers of het hotel vijf sterren waardig is? Deze faciliteiten worden nauwelijks nog
gebruikt, maar volgens de normering moet het hotel er wel over beschikken.
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met de ambitie om komende jaren meer banen te creëren, is een grootschalig
modern hotel, met veel faciliteiten voor de zakelijke toerist zeer welkom.
•

Uniek concept voor zowel kort als lang verblijf. De hybride formule biedt vele

aantrekkelijke mogelijkheden voor bedrijven om hun klanten en personeel
zowel kort als lang te laten verblijven bij één aanbieder. Deze hybride
concepten zijn in opkomst en spelen in op een groeiende gecombineerde
vraag. Momenteel heeft Den Helder nog niet een dergelijk aanbod.
Faciliteiten

De combinatie van de volgende faciliteiten maakt hotel De Kleine Werf een uniek
hotel in de regio.
•

Wellness. Momenteel is er maar één hotel in Den Helder met wellness

faciliteiten (Grand Hotel Beatrix). Het aanbod in Hotel De Kleine Werf zal
echter completer zijn en midden in de stad zijn gelegen.
•

Horeca (incl. rooftopbar/skybar). Het restaurant en de bar richten zich zowel op

gasten van het hotel als inwoners van de gemeente en regio. Een rooftopbar
zorgt voor een onderscheidend horecaconcept. In het onderzoeksgebied zijn
geen andere rooftopbars te vinden. Vanaf de 8de verdieping is een schitterend
uitzicht over de haven, het wad en zelfs tot de eilanden.
•

Flexibele (vergader) ruimten. De vergader-/evenementenruimten kunnen door

flexibele wanden worden gekoppeld waardoor een breed assortiment aan
verhuurbare ruimten kan worden aangeboden.
Prijs-kwaliteit

Voor hotel De Kleine Werf is een gunstige prijs-kwaliteit beoogd. De uitstraling,

verhouding

faciliteiten en ligging zorgen voor een vijfsterrenbeleving voor de prijs van een
viersterrenhotel.

TABEL 5 ASPECTEN VAN INVLOED OP KLWALITATIEVE BEHOEFTE AAN HOTELKAMERS

BEHOEFTE SHORT STAY

De huidige business case van De Kleine Werf gaat uit van een aanbod aan 40 short
stay kamers. Het gebrek aan statistieken en andere getallen over aanbod en vraag
in de short stay markt van Den Helder maakt het trekken van een conclusie over
de kwantitatieve behoefte aan deze 40 kamers lastig. Wel kan, op basis van
informatie uit paragraaf 4.3, worden geconcludeerd dat het huidig aanbod en het
planaanbod aan nieuwe short stay-voorzieningen in Den Helder zeer beperkt is.
Dat terwijl de vraag naar short stay groot is en komen jaren zal toenemen door de
stijging van de werkgelegenheid van 4.000 tot 7.000 extra vacatures. In het beleid
omtrent tijdelijke huisvesting in Den Helder23 is vastgesteld dat per saldo de extra
huisvestingsbehoefte in Den Helder zal neerkomen op enkele honderden plaatsen.
Deze behoefte zal op langere termijn eerder toe- dan afnemen, gelet op de dalende
beroepsbevolking in de regio.
Gezien de voorziene verdere groei van diverse short stay-doelgroepen, met name
rondom de haven en het gebrek aan planaanbod, voorzien wij een extra behoefte
23

Beleid huisvesting tijdelijke werknemers Den Helder 2019
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aan nieuwe short stay in Den Helder. Deze behoefte wordt bevestigd door de
belangrijkste stakeholders in Den Helder met betrekking tot de werkgelegenheid,
zie paragraaf 4.2. De behoefte aan short stay bestaat vooral op aantrekkelijke en
centraal gelegen locaties nabij de haven als de Kleine Werf.

4.5 RUIMTELIJKE ECONOMISCHE EFFECTEN
Bij een zorgvuldige ruimtelijke ordening moeten de ruimtelijke en economische
effecten in beeld worden gebracht. De beoogde hotelontwikkeling mag niet leiden
tot zodanige overcapaciteit dat dit onaanvaardbare leegstand in het
onderzoeksgebied veroorzaakt.
DE RUIMTELIJK-ECONOMISCHE IMPULS

De ontwikkeling van hotel De Kleine Werf op Willemsoord in Den Helder zal de
volgende ruimtelijk-economische impuls genereren:
•
Versterking vestigingsklimaat: aantrekkelijke hotels die aan de moderne
maatstaven voldoen en op een goede locaties gevestigd zijn, versterken het
vestigingsklimaat voor bedrijven. Ook dragen hotels bij aan het (toeristisch)
concurrentieprofiel van het gebied.
•
Katalysator nieuwe investeringen: een dergelijke ontwikkeling fungeert vaak
als katalysator voor nieuwe investeringen in de omgeving. Door de
ontwikkeling wordt het gebied aantrekkelijker en zal het eerder nieuwe
gebruikers en investeerders aantrekken.
•
Kwaliteitsimpuls Willemsoord: Met de ontwikkeling van het hotel ontstaat
een compleet leisure aanbod op Willemsoord. Het hotel draagt bij aan de
duurzame herontwikkeling van het voormalig Rijkswerf.
EFFECTEN OP LEEGSTAND, WOON-, LEEF- EN ONDERNEMERSKLIMAAT

Bij een zorgvuldige ruimtelijke ordening hoort ook dat een plan niet leidt tot een
zodanige overcapaciteit dat er via de weg van leegstand sprake is van een
onaanvaardbare aantasting van het woon- en leefklimaat en ondernemersklimaat.
Het is nooit met zekerheid te zeggen wat de effecten zijn van de toevoeging van
hotel De Kleine Werf op de bestaande hotels. Wel geldt dat hoe meer het
hotelconcept afwijkt van het huidige aanbod (segment, concept en doelgroep), hoe
kleiner de negatieve effecten van de toevoeging op het bestaande aanbod. Het
concept combineert unieke elementen (grootschalig hotel met short stay
mogelijkheid, wellness, flexibele vergaderruimten en rooftopbar) en voorziet
daarmee in een specifieke kwalitatieve behoefte en genereert daardoor een eigen
vraag.

BEHOEFTE HOTEL EN SHORT STAY
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Daarbij geldt dat de hotelsector (en short stay sector), anders dan bij andere
commerciële voorzieningen, niet afhankelijk is van de inwonergroei van het
gebied waar het in gelegen is, maar van het aantal toeristen (zakelijk en recreatief)
dat de stad bezoekt en er verblijft. We zien dat het toerisme in Nederland en Den
Helder al jaren aan het toenemen is. Daarbij zal de markt naar verwachting in
2024, een jaar voordat het hotel zal openen, weer zijn hersteld van de coronacrisis.
Vanaf dat jaar treedt er ook weer groei op in het aantal overnachtingen ten
opzichte van het niveau in het (top)jaar 2019. Ook wat betreft de werkgelegenheid
wordt een groei verwacht. Daarom verwachten we niet dat de toevoeging van het
hotel met short stay grote effecten zal hebben op het functioneren van andere
hotels in de omgeving en dat er daarom van het ontstaan van leegstand niet snel
sprake zal zijn. Wel is het van belang dat het hotelaanbod in Den Helder
kwalitatief gezien zo goed mogelijk aansluit bij de verblijfswensen van de
bezoekers van de stad, en dat er een zo gevarieerd mogelijk aanbod wordt
gecreëerd.
Conclusie ruimtelijke effecten
Bij de geplande opening van het hotel in 2025 zal de hotelmarkt naar verwachting
weer hersteld zijn van de negatieve effecten van de coronacrisis. Hierdoor zullen
de effecten van een nieuwe hotel op het bestaande aanbod beperkt zijn. Daarbij
combineert het hotelconcept specifieke elementen (zoals concept, doelgroep en
functie) en voorziet in een specifieke kwalitatieve behoefte. De effecten zijn niet
van dien aard dat er sprake zal zijn van sterk oplopende leegstand en daarmee
aantasting van het woon- en leefklimaat en ondernemersklimaat. De ontwikkeling
van het hotel zorgt dat er een belangrijke ruimtelijke impuls wordt gegeven aan
Willemsoord, waarmee het zich ontwikkelt tot een gevarieerd gebied en
aantrekkelijker wordt voor nieuwe investeringen en ondernemers.
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In dit hoofdstuk staat de behoefte aan overige functies van Hotel De Kleine Werf
centraal: wellness, horeca en de vergaderfaciliteiten. De functies zijn
ondersteunend aan de hoofdfunctie (hotel met short stay). De behoefte is daarom
vastgesteld aan de hand van een quick-scan. Hierbij is eerst het onderzoeksgebied
afgebakend, waarna de behoefte is bepaald aan de hand van een confrontatie
tussen vraag en aanbod.

5.1 WELLNESS
Bij hotel De Kleine Werf is 600 m2 bvo wellness voorzien op de 1e etage, zie Figuur
10. De wellness zal bestaan uit verschillende sauna’s, een zwembad, whirlpool,
kleedruimten en een bar (zelfservice). In totaal komen er 4 cabines, waarmee het
volgens de classificatie van Van Spronson24 om een middelgrote wellness gaat. De
wellness is zowel toegankelijk voor hotelbezoekers als niet-hotelbezoekers.

FIGUUR 10 SITUERING WELLNESS IN HOTEL DE KLEINE WERF
Bron: Stedenbouwkundig Plan Kleine Werf Willemsoord, Zeestad B.V.; Sandenburg concept creation

Onderzoeksgebied
De vraag naar wellness zal grotendeels uit de bezoekers van het hotel komen. Het
is echter ook toegankelijk voor niet-hotelbezoekers. Voor een bezoek aan een
wellnesscentrum is men in Nederland gemiddeld genomen bereid 35 tot 50
minuten te reizen.25De wellness heeft daarmee een functie voor de gehele COROPregio Kop-van Noord-Holland.

24

Van Spronsen & Partners, Het Wellnesscentrum in beeld, 2015: Klein: 1-2 cabines, Middel: 3-4 cabines, Groot: 5-9
cabines, Landelijk: 10+ cabines
25 Van Spronsen & Partners, Het Nationaal Saunabezoekers Onderzoek, 2017
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Steeds meer Nederlands maken gebruik van wellness. Uit de meest recente cijfers26
blijkt dat:
•
In Nederland in 2018 ca. 19 miljoen wellnessactiviteiten hebben
plaatsgevonden;
•
Nederlanders in 2018 325.000 verwenvakanties (bezoek aan beautywellness resort) hebben ondernomen, waarvan 256.000 in eigen land;
•
Ca. 10,4% van de Nederlandse bevolking één of meerdere keren per jaar een
sauna bezoekt;
•
Nederlandse saunabezoekers gemiddeld 8,9 keer per jaar naar de sauna
gaan.
•
3% van de Duitse toeristen bezoekt een wellness tijdens een bezoek aan
Nederland.
64% van bezoekers is vrouw

57% is hoogopgeleid

Gemiddelde leeftijd 42 jaar

TABEL 6 BEZOEKPROFIEL WELLNESSBEZOEKER
Bron: Van Spronsen & Partners, Het Nationaal Saunabezoekers Onderzoek, 2017

Vraag in onderzoeksgebied
In de Kop van Noord-Holland wonen in totaal bijna 380.000 mensen. De inwoners
hebben een gemiddeld inkomen en het percentage hoogopgeleiden ligt relatief
laag. Tot 2030 zal de bevolking naar verwachting toenemen met bijna 4.000
inwoners.27
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TABEL 7 DEMOGRAFISCHE KENMERKEN ONDERZOEKSGEBIED
Bron: CBS Statline, 2019*gegevens over gemiddeld inkomen betreffen 2018; CLO, 2017 (opleidingsniveau)

26
27

NBTC-NIPO Research, CVTO, Van Spronsen & Partners, Het Nationaal Saunabezoekers Onderzoek, 2017
Primos, 2020
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Er zijn naar schatting 140 (middel-) grote openbare wellnesscentra in Nederland.28
De gemiddelde wellnessdichtheid (aantal wellnesscentra per 100.000 inwoners)
bedraagt daarmee 0,80.
•
De hoogste wellnessdichtheid bevindt zich in Friesland (2,47), Drenthe
(2,44) en Zeeland (2,09)
•
De laagste wellnessdichtheid bevindt zich in Noord-Holland (0,56), ZuidHolland (0,38) en Utrecht (0,37).
Aanbod Kop van Noord-Holland
In de provincie Noord-Holland zijn 18 wellness aanbieder, waarvan de meeste in en
rondom Amsterdam. In de Kop van Noord Holland bevinden zich 2 sauna’s:
•

•

Sauna de Bongerd. Gelegen

in Oostwoude op ca. 45
autominuten.
Middelgrote sauna met 4
cabines en een
buitenruimte
Sauna Suomi. Gelegen in
Hoorn op ca. 45
autominuten Grote sauna
met 7 cabines.

Naast het reguliere aanbod is er ook privé sauna gelegen in het onderzoeksgebied
in Hippolytushoef (Sauna het Kuurhuys). Daarnaast zijn de deuren van Sauna
Grosthuizen in Avenhorn dit jaar gesloten.
BEHOEFTE WELLNESS

Kwantitatieve behoefte
De behoefte aan wellness kan worden berekend door te kijken naar de dichtheid
aan wellnescentra in de regio. De wellnessdichtheid in de Kop van Noord-Holland
blijft met 0,53 aanbieders per 100.000 inwoners achter bij de landelijke dichtheid.

28

Website WellnesscentrumNederland.nl en saunagids.nl *Fitnessbedrijven en zwembaden met saunafaciliteiten, spa’s
en thermen zonder sauna, privé-sauna’s, gay-sauna’s en alle overige bedrijven die sauna bieden als nevenactiviteit, zijn
niet meegenomen in deze 140 bedrijven.
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Kop van Noord-Holland
Nederland
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AANTAL
WELLNESS

INW.

DICHTHEID (PER
100.000 INW)

2

377.769

0,53

140

17.407.585

0,80

TABEL 8 AANBOD EN DICHTHEID WELLNESSCENTRA ONDERZOEKSGEBIED
Bron: WellnesscentrumNederland.nl, 2019; saunagids.nl, 2019; CBS, 2020

In het onderzoeksgebied is dan ook de nodige uitbreidingsruimte voor wellness.
Wanneer de landelijke dichtheid als referentie wordt genomen, bestaat er
behoefte aan 1 wellnesscentrum.29.De plannen voor wellness bij hotel de Klein
Werf passen binnen deze marktruimte.
Kwalitatieve behoefte
•
De cultuurhistorische waarde van Willemsoord en de ligging aan de haven,
zorgt voor een unieke locatie voor wellness. In de Kop van Noord-Holland
bestaat momenteel geen soortgelijk aanbod, waarmee de ontwikkeling iets
toevoegt aan het bestaande aanbod.
•
Met de wellness kan een compleet luxe hotel worden gerealiseerd waarmee
Willemsoord tot een kwalitatief hoogstaand leisuregebied kan worden
ontwikkeld.
•
Tot slot is het toevoegen van wellness in lijn met de landelijke trends.
Tussen 2010 en 2016 is het aantal bezoeken (landelijk) van sauna’s met 42%
toegenomen. Dit is een algemene trend die ook in het onderzoeksgebied te
zien is.

5.2 HORECA
Bij het hotel De Kleine Werf is 715 m2 bvo horeca voorzien, bestaande uit een
restaurant/ontbijtruimte op de begane grond (435 m² bvo) en een sky bar op de 8e
etage (280 m² bvo), zie Figuur 11. De horeca is toegankelijk voor gasten en niethotelbezoekers.
Onderzoeksgebied
De horeca is primair gericht op de hotelgasten en valt volgens de definiëring van
HorecaDNA niet onder de reguliere horeca. Daar de horeca ook toegankelijk is
voor niet-hotelbezoekers wordt ook enige vraag vanuit de inwoners verwacht. We
beschouwen Den Helder als primair onderzoeksgebied maar kijken ook naar de
ontwikkelingen in de omliggende gemeenten (Schagen en Hollands Kroon).

29

Berekening: 377.769 (inwoners onderzoeksgebied) / 100.000 * (gemiddelde wellnessdekking NL van 0,80) minus
(huidig aanbod onderzoeksgebied van 1)
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FIGUUR 11 SITUREING HORECA (RESTAURANT EN SKY BAR)
Bron: Stedenbouwkundig Plan Kleine Werf Willemsoord, Zeestad B.V.; Sandenburg concept creation

VRAAG NAAR HORECA

De vraag naar horeca in Nederland is de afgelopen jaren flink toegenomen en de
omzetten stijgen al zes jaar op een rij (gemiddeld ruim 5% per kwartaal). De
coronacrisis heeft de horecasector echter hard getroffen, toch behaalde de horeca
op Willemsoord hoge omzetten in het 2e en 3e kwartaal. Verwacht wordt dat de
effecten het komende jaar nog wel zichtbaar blijven. Voor de langere termijn is de
verwachting dat de groei van de afgelopen jaren doorzet.
De secundaire vraag naar horeca in het verzorgingsgebied) bestaat uit drie
doelgroepen:
1. Inwoners
2. Werknemers
3. Bezoekers
Ad 1. Inwoners
In Den Helder wonen in totaal ruim 56.000 mensen. Er wonen relatief veel
ouderen (45+) en het gemiddeld inkomen ligt onder het landelijk gemiddelde. Tot
2030 zal de bevolking krimpen met ca. 2.000 inwoners.30

30

Primos, 2020
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TABEL 9 AANTAL INWONERS EN PROFIEL PRIMAIR EN SECUNDAIR ONDERZOEKSGEBIED
Bron: Bureau Stedelijke Planning, op basis van CBS, 2020; gemiddelde huishoudensgrootte en percentage nietwesters migratieachtergrond betreft 2019; inkomen betreft 2018 (meest recente data)

Ad. 2 Werknemers
•
In de gemeente Den Helder waren in 2019 circa 25.950 banen verdeeld over
3.130 werkgevers.
•
Het aantal werknemers neemt komende jaren toe met 4.000 tot 7.000
vacatures.31
Ad. 3 Bezoekers
•
In 2018 trok de gemeente ongeveer 1,8 miljoen dagbezoeken aan.
Willemsoord trekt in totaal zo’n 250.000-300.000 bezoeken per jaar.32
•
In de gemeente Den Helder vonden in 2018 circa 571.000 toeristische
overnachtingen plaats (exclusief overnachtingen op vaste
standplaatsen/jaarplaatsen).
•
De totale bestedingen van toerisme in de gemeente Den Helder bedragen
circa € 66,4 miljoen in 2018, waarvan € 16,9 miljoen aan horeca.
HORECA AANBOD
•

•
•

In de gemeente Den Helder zijn momenteel 142 openbare
horecagelegenheden gevestigd met een totaal metrage van 21.955 m2 vvo
(verhuurbaar vloeroppervlakte). Het gros betreft horeca in de
fastservicesector (56 verkooppunten (vkp); 39%) en drankensector (55 vkp;
39%) hierna volgt de restaurantsector (31 vkp; 22%).
In de omliggende gemeenten Schagen en Hollands Kroon zijn samen nog
eens 208 horecagelegenheden gevestigd,.
Binnen de gemeente Den Helder is het gros van het aanbod gevestigd in het
centrum.

Er zijn twee horecaplannen bekend in Den Helder:
•
Beatrixstraat en Spoorstraat: Het betreft een verplaatsing van de huidige
locatie in de Spoorstraat en dus geen nieuwe horeca.
•
Horeca de Kleine Werf: Naast het hotel (met eigen horeca) maken ook drie
zelfstandige horecagelegenheden deel uit van de realisatie van ‘De Kleine
Werf’. Samen hebben de vestigingen een metrage van ca. 885 m² bvo.
Verwachte oplevering is 2025.
31

Helders Perspectief
Monitor toerisme en recreatie 2018, Gemeente Den Helder, ZKA, 2019. Bezoeken Willemsoord is exclusief de
bezoekers aan bioscoop/casino en bezoekers die alleen over het terrein wandelen en onderdelen van Willemsoord niet
verder bezoeken, maar inclusief de musea
32

38

QUICKSCANS

FIGUUR 12 HORECA-AANBOD DEN HELDER CENTRUM (EXCLUSIEF HOTELS)
Bron: HorecaDNA, bewerking Bureau Stedelijke Planning

BEHOEFTE

In de Ladderonderbouwing voor horeca op Zeestad (Zeestad Den Helder
Willemsoord horeca LDV, Bureau Stedelijke Planning, 7 oktober 2020) is de
uitbreidingsruimte voor de horeca in Den Helder per sector (dranken, fastservice
en restaurant) berekend. Voor de kwantitatieve behoefte is een tweetal methodes
gebruikt: een distributief planologische berekening (DPO) en een berekening op
basis van horecadichtheden. Een DPO berekening is de meest gangabare methode
om de behoefte aan te tonen. De behoefte is de uitkomst van de vraag minus het
aanbod in het onderzoeksgebied tot 2030. Via de dichthedenanalyse is vastgesteld
wat de behoefte aan restaurants is op basis van vergelijkbare gemeenten en de
bevolkingsgroei.
Kwantitatieve behoefte aan de hand van DPO berekening
In onderstaande tabel is de marktruimte per sector vanuit de DPO berekening
weergeven. Doordat de vraag naar horeca in Den Helder groter is dan het aanbod
valt de marktruimte hoger uit dan bij de dichthedenanalyse. De vraag naar horeca
is relatief groot in Den Helder. Dit komt met name door de hoge toeristische
bestedingen aan horeca in de gemeente.
•
Restaurants. De potentiële uitbreidingsruimte bedraagt minimaal 2.780 en
maximaal 2.940 m2 bvo in 2030.
•
Drankensector. De potentiële uitbreidingsruimte minimaal 4.350 en
maximaal 4.600 m2 bvo in 2030.
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Gemiddeld bvo per vestiging33
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TABEL 10 KWANTITAVIE BEHOEFTE NAAR DEELSECTOR IN 2030
Bron: HorecaDNA, 2019; bewerking Bureau Stedelijke Planning

Kwantitatieve behoefte aan de hand van dichthedenanalyse
In onderstaande tabel zijn de uitkomsten van de dichthedenanalyse weergeven.
Vergeleken met de gemiddelde restaurant- en drankendichtheid in
vergelijkbare gebieden (benchmark gemeenten34) bestaat de volgende
marktruimte in 2030:
•
Restaurants: ruimte voor ca. 7 vestigingen, ruim 1.400 m² bvo. in 2030.
•
Drankensector: ruimte voor 1,3 vestigingen, ruim 390 m² bvo in 2030.
DRANKEN
Inwoners
Potentieel

aanbod35

(VKP)

Huidig aanbod (VKP)
Uitbreidingsruimte36

(VKP)

Uitbreidingsruimte37

(m² bvo)

RESTAURANT

HUIDIG

2030

HUIDIG

2030

56.296

54.140

56.296

54.140

58,6

56,3

39,1

37,6

55

55

31

31

3,6

1,3

8,1

6,6

1.048

393

1.729

1.410

TABEL 11 UITBREIDINGSRUIMTE DRANKEN EN RESTAURANTS DEN HELDER
Bron: Bureau Stedelijke Planning

Conclusie kwantitatieve marktruimte.
De beoogde horeca bij Hotel de Kleine werf (435 m² bvo restaurant en 280 m² bvo
drankensector) past binnen de marktruimte in Den Helder tot 2030. Ook samen
met de harde plancapaciteit van 885 m² bvo restaurants in Den Helder.38
Kwalitatieve behoefte
•
Voor de realisatie van een viersterrenhotel is een kwalitatief hoogstaand
restaurant nodig. De horeca is dus vereist voor de hotelontwikkeling.
•
De sky bar zorgt voor een uniek horecaconcept in de regio, met uitzicht
over de haven van Del Helder.
•
De horeca draagt bij aan de ontwikkelingen van Willemsoord tot een
aantrekkelijk woon-, werk-, recreatie- en uitgaansgebied.
33

Bron: HorecaDNA, 2019 met een vvo-bvo verhouding van 0,8.
Gemeenten Bergen op Zoom, Delfzijl, Enkhuizen, Harderwijk, Hoorn, Terneuzen en Vlissingen
35 Berekening: aantal inwoners / 10.000 * 6,9 of 10,4 (gemiddelde restaurant en drankendichtheid benchmark))
36 Berekening: potentieel aanbod – huidig aanbod
37 Berekening: uitbreidingsruimte (vkp) * 213 m² bvo of 292 m² bvo (gemiddelde metrage restaurants en
drankensector; bron: Horeca DNA)
38 Overige drie restaurants De Kleine Werf
34
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5.3 VERGADERFACILTIEITEN
Bij het hotel De Kleine Werf is 1.000 m2 bvo aan flexibele vergaderruimten
voorzien. De vergaderruimten komen boven het restaurant en op de begane grond.
De ruimten zijn primair gericht op meetings, congressen en evenementen maar
kunnen ook worden gebruikt als (tijdelijke) werkplekken, scrumruimten of
kunstgalerie. Daarnaast is het mogelijk om samen met de Theater de Kampanje
grote congressen te organiseren.

FIGUUR 13 SITUREING VERGADERRUIMTEN
Bron: Stedenbouwkundig Plan Kleine Werf Willemsoord, Zeestad B.V.; Sandenburg concept creation

Onderzoeksgebied
Voor de multifunctionele zalen (met name ten behoeve van zakelijke
bijeenkomsten en vergaderingen) beschouwen we als onderzoeksgebied de
gemeenten Den Helder, Schagen en Hollands Kroon. Dit zijn de gemeenten
waaruit de meeste vraag naar vergaderfaciliteiten wordt verwacht.
VRAAGONTWIKKELINGEN

De vraag naar vergaderfaciliteiten komt voornamelijk vanuit de zakelijke markt.
Deze kent de volgende karakteristieken:
•
In totaal ca. 66.000 banen en ca. 13.000 bedrijfsvestigingen39 in het
onderzoeksgebied, zie Tabel 12.

39

Locatie van een onderneming, instelling of zelfstandige beroepsbeoefenaar (dat wil zeggen elke fabriek, werkplaats,
kantoor, winkel of andere bedrijfsruimte, dan wel elk complex daarvan) waarin of van waaruit een economische
activiteit of zelfstandig (vrij) beroep wordt uitgeoefend door minimaal 1 werkzaam persoon.
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•

•

•
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Voor vergaderruimten zijn vooral grotere bedrijven in de (zakelijke)
dienstverlening interessant. Zij maken relatief veel gebruik van externe
vergaderlocaties. In het onderzoeksgebied zijn 6.650 dienstverleners
(zakelijk, collectief en overig) gevestigd. Dit is ruim 50% van de totale
werkgelegenheid.
In Den Helder zijn relatief de meeste dienstverleners gevestigd (62% van
totale werkgelegenheid) en zijn de bedrijven het grootst (8,2 personen per
vestiging).
Er wordt een groei in werkgelegenheid verwacht, met name in Den Helder.
Tot 2025 ca. 4.000 tot 7.000 extra banen.40

GEMEENTE

BANEN

VESTIGINGEN

DIENSTVERLENERS

Den Helder

25.950

3.130

1.940

Schagen

21.600

4.540

2.410

Hollands Kroon

18.160

5.090

2.300

TABEL 12 AANTAL BANEN EN BEDRIJFSVESTIGINGEN ONDERZOEKSGEBIED
Bron: LISA Vestigingenregister via waarstaatjegemeente.nl

Naast de directe vraag vanuit de bedrijvigheid zal er ook enige vraag komen vanuit
de toekomstige grootschalige evenementen in de gemeente, zoals:
•
Sail Den Helder. In 2023 zal het SAIL-evenement weer in Den Helder
plaatsvinden. Hier komen naar schatting ruim 350.000 bezoekers op af.
•
Marinedagen. In 2021 vinden de volgende Marinedagen plaats. Dit
tweejaarlijkse evenement trekt naar verwachting minstens 180.000
bezoekers.
•
Wooden Boat festival. In de zomer van 2021 vindt de tweede editie plaats op
Willemsoord met straattheater, muziek, oude ambachten en feesten.
AANBOD VERGADERFACILITEITEN

Er is geen databestand dat al het aanbod aan zalen/vergader/congresfaciliteiten
bijhoudt. We baseren ons daarom op het HorecaDNA-bestand41, deskresearch en
een eigen inventarisatie. We kijken alleen naar de relevante concurrentie, waar
zakelijke bijeenkomsten en vergaderingen kunnen worden gehouden. In Bijlage 3
is een overzicht van de 26 geïnventariseerde vergaderfaciliteiten weergeven. Het
volgende valt op:
•
In totaal zijn er 11 hotels met ten minste één vergaderruimte. Hiervan zijn
Hotel Wieringenmeer (400 gasten), Hotel Den Helder (300 gasten) en Hotel
Marktstad (300 gasten) het grootst.
•
De meeste vergaderlocaties (10) zijn gelegen in de gemeente Schagen. Den
Helder kent de grootste capaciteit (ca. 2.200 gasten).

40

Helders Perspectief
HorecaDNA heeft twee deelsectoren waar de vergaderfaciliteiten onder kunnen vallen, te weten
‘Ontmoetingscentrum, Sociëteit’ en ‘Zalen-/Party-/Congrescentrum’.
41
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De grootste locatie is De Kampanje (naast hotel de Kleine Werf) met een
capaciteit ruim 1.200 mensen en ca. m2 bvo. Gemiddeld hebben de locaties
ruimte voor ca. 220 mensen en bedraagt de oppervlakte 370 m2 bvo.
Er zijn buiten Hotel De Kleine Werf geen ontwikkelingen bekend voor nieuwe
vergader en/of congresruimten.
BEHOEFTE

Om de behoefte voor een congrescentrum in kaart te brengen is gekeken naar de
dichtheid aan congreslocaties (aantal congreslocaties ten opzichte van het aantal
inwoners). Hiervoor is gebruik gemaakt van de database van HorecaDNA, waarin
het aantal ‘Zalen-/Party-/Congrescentrum’ per gemeenten zijn opgenomen.42 In
Figuur 15 is de dichtheid in Den Helder en het totale onderzoeksgebied afgezet
tegen de dichtheid in de provincie Noord-Holland en Nederland. Het valt op dat de
dichtheid aan congreslocaties in het onderzoeksgebied en met name Den Helder,
lager ligt. Dit duidt op marktruimte voor nieuwe vergader/congresfaciliteiten. De
dichtheden voor zalen-, party- en congrescentra dienen echter met de nodige
marges te worden geïnterpreteerd, om de volgende twee redenen:
•
Zalen en vergaderruimten die ondergeschikt zijn aan bijvoorbeeld een
hotel of restaurant, zijn niet ingedeeld bij ‘Zalen-/Party-/Congrescentrum’
van HorecaDNA, maar in een andere categorie (zoals hotel of caférestaurant). Daardoor zijn niet alle locaties meegenomen en is het beeld
incompleet.
•
Bij de dichthedenvergelijking is het aantal verkooppunten afgezet tegen
het inwoneraantal. Voor de deelsector ‘Zalen-/Party-/Congrescentrum’ is
naast het inwonertal juist ook de zakelijk-economische context van belang.
Zeker congrescentra moeten het vooral hebben van zakelijke bezoekers.
Juist op Willemsoord is er sprake van groot zakelijk-economisch potentieel
en dynamiek (waar de vergelijking met het inwoneraantal een incompleet
beeld geeft).
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Zalen-/party-/congrescentrum
FIGUUR 14 AANTAL VERKOOPPUNTEN PER 100.000 INWONERS IN DEELSECTOR ZALEN-/PARTY-/CONGRESCENTRUM
Bron: HorecaDNA

Kwalitatieve argumenten
De locatie en de combinatie met hotel maken De Kleine Werf tot een geschikte
congreslocatie. Er bestaat concrete interesse voor samenwerking met de
naastgelegen Theater De Kampanje. Samen kunnen grootschalige congressen en
evenementen worden gerealiseerd op Willemsoord, het toekomstige brandpunt
van culturele en toeristische activiteiten in de regio. De bereikbaarheid is door de
ligging nabij het station en naast de haven (grootste bron van bedrijvigheid)
uitstekend.
Door de flexibele ruimten en inrichting kunnen de zalen ook voor andere
doeleinden worden gebruikt. Zo zijn de zalen ook gevuld wanneer er tijdelijke
geen vraag naar congressen is. In Nederland bestaat een groeiende vraag naar
tijdelijke werkruimte en flexplekken. Veel zakelijke hotels spelen hier in tijde van
de coronacrisis op in nu de congresmarkt stil ligt. Werknemers ervaren de voor- en
nadelen van het thuiswerken steeds sterker. De verwachting is daarom ook dat
deze vraag zal blijven groeien.43

43

Flexible Office Provider Sentiment Survey van Workthere, via: https://www.workthere.com/nl-nl/newsguides/news/aanbieders-van-flexibele-kantoorruimte-zien-toenemende-vraag-naar-werkplekken-in-de-regio/
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6 CONLUSIE EN ADVIES

In dit laatste hoofdstuk zijn de conclusies voor de behoefte aan hotel, short stay,
wellness, horeca en vergaderfaciliteiten samengevat en is een (programma)advies
gegeven.

6.1 BEHOEFTE HOTEL, SHORT STAY,HORECA- EN
VERGADERFACILITEITEN EN WELLNESS
•

•

•

Het hotel maakt deel uit van de ontwikkeling van horecacluster ‘De Kleine
Werf’ op Willemsoord. Deze bijzondere locatie met grote
cultuurhistorische waarde krijgt met een hotel, short stay, wellness,
horeca- en vergaderruimten nieuw leven ingeblazen.
Willemsoord ligt tussen de haven en het centrum van Den Helder, daar
waar een enorme potentie en dynamiek is, zowel zakelijk-economisch als
toeristisch. Willemsoord wordt het nieuw cultureel hart van de stad.
Hotel De Kleine Werf biedt een uniek product voor zowel de zakelijke als
toeristisch-recreatieve gast, door 1) de cultuur-historische ambiance van de
omgeving, 2) de functiecombinatie (hotel, short stay, wellness, horeca en
vergaderen) en 3) de ligging nabij de haven met veel werkgelegenheid
(Koninklijke Marine en offshore activiteiten).

BEHOEFTE HOTEL/SHORT STAY 140 TOT 255 KAMERS

De hotelontwikkeling is zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin te motiveren.
Ook zullen de negatieve ruimtelijke effecten naar verwachting (zeer) beperkt zijn.
•
Kwantitatief. Binnen het onderzoeksgebied (Den Helder, Schagen en
Hollands Kroon) is tot 2030 ruimte voor de toevoeging van 140 tot 255
hotelkamers. Dit is ruim voldoende om ten minste hotel De Kleine Werf
(ten minste 55 kamers) te motiveren. Daarnaast voorzien wij een extra
behoefte aan short stay in Den Helder, gezien de voorziene verdere groei
van diverse short stay-doelgroepen, met name rondom de haven en het
gebrek aan planaanbod. De markruimte staat voor een groot deel ook
uitwisseling tussen het hotel en de short stay functie toe.
•
Kwalitatief. In kwalitatieve zin vormt het hotel met short stay een
aanvulling op het bestaande aanbod. Den Helder kent vooral kleine en
verouderde hotels en B&B’s (<40 kamers). Er zijn slechts twee grotere
hotels (>50kamers), maar deze zijn beide buiten het centrum gelegen en
richten zich grotendeels op de toeristisch-recreatieve gast. Hotel De Kleine
Werf met 55 kamers (95 inclusief short stay) onderscheidt zich door de
gunstige ligging nabij het centrum en de haven, de faciliteiten en look &
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•
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feel van een modern vijfsterren hotel, de prijs-kwaliteit verhouding, de
bereikbaarheid en de focus op zowel de toeristische als de zakelijke markt.
(Ruimtelijk) economische effecten. De komst van het hotel geven een positieve
ruimtelijke impuls aan Willemsoord. De effecten van de ontwikkeling op
het functioneren van het bestaande aanbod zijn naar verwachting beperkt.
Het hotel voorziet in een specifieke kwalitatieve behoefte en zal het door
het unieke aanbod eigen vraag aantrekken. Daarnaast is de geplande
openingsdatum (2025) na het verwachte herstel van de coronacrisis
plaatsvindt en zak de vraag naar hotelkamers dan weer stijgen.

Ten slotte kan worden geconcludeerd dat de ontwikkeling naadloos aansluit op de
beleidsambities van de provincie, regio en met name de gemeente. Ook de grootste
werkgevers in Den Helder staan positief tegenover de komst van een hotel met
short stay functie. Hotel De Kleine Werf draagt bij aan het versterken van de
overnachtingsmogelijkheden en het toeristisch en zakelijk aanbod van Den
Helder.
BEHOEFTE WELLNESS, HORECA- EN VERGADERFACILITEITEN

De wellness, horeca en vergaderfaciliteiten hebben primair een functie voor de
hotelgasten maar zijn ook toegankelijk voor niet hotelbezoekers. De
ontwikkelingen zijn zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin te motiveren.
•
Wellness. In het onderzoeksgebied (Kop van Noord-Holland) is behoefte aan
een wellnesscentrum, gerelateerd aan de landelijke dichtheid. Daarnaast
past wellness bij het beoogde kwalitatief hoogstaand hotelconcept.
•
Horeca. In Den Helder bestaat tot 2030 een marktbehoefte van 2.780 - 2.940
m2 bvo voor restaurants en van 4.350 - 4.600 m2 bvo voor de drankensector.
Het hotel-restaurant (435 m2 bvo) en de skybar (280 m² bvo) passen
ruimschoots binnen deze behoefte. Daarnaast zorgt de voorziene horeca
voor een uniek concept (sky bar) dat ook goed aansluit op het hotel.
•
Vergaderfaciliteiten. In het onderzoeksgebied bestaat de nodige ruimte voor
vergaderfaciliteiten gerelateerd aan de landelijke dichtheid van
congresruimten. Samen met Theater De Kampanje kunnen zo grootschalige
congressen worden georganiseerd op Willemsoord, het toekomstige
brandpunt van culturele en toeristische activiteiten in de regio.
Het hotel met de verschillende functies draagt bij aan de ontwikkelingen van
Willemsoord tot een aantrekkelijk woon-, werk-, recreatie- en uitgaansgebied.
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BIJLAGE 1 HOTELAANBOD DEN HELDER, SCHAGEN EN
HOLLANDS KROON

Het huidige hotelaanbod in Den Helder en het secundaire verzorgingsgebied is te
zien in onderstaande kaart.

FIGUUR 15 HUIDIG HOTEL- EN B&B-AANBOD DEN HELDER, SCHAGEN EN HOLLANDS KROON
Bron: Bureau Stedelijke Planning, op basis van BRT en Luchtfoto Landelijke Voorziening Beeldmateriaal Achtergrondkaart en
HorecaDNA
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Onderstaande tabellen weergeven de hotels en B&B’s en het aantal kamers.
NAAM

STRAAT

STERREN

Den Helder

KAMERS

BEDDEN

251

493

Hotel Den Helder

Marsdiepstraat 2

3

70

140

Grand Hotel Beatrix

Badhuisstraat 2

4

50

100

H.C.R. Wienerhof

Parallelweg 7

3

40

66

Hotel Lands End

Havenplein 1

3

36

74

Forest Hotel

Julianaplein 43A

3

25

51

Hotel-Cafe- Woud

Binnenhaven 7

2

9

16

Hotel B&B Eetcafé Het Boerenverdriet

Zuidstraat 52

1

8

14

Hotel The Baron Crown

Duinweg 34

3

6

12

Hotel Cape Horn

Zuidstraat 83

1

5

10

Appartementenhotel De Oude School

Molenstraat 1

3

2

10

233

503

Schagen
Hotel Marktstad

Markt 22

4

68

136

Fletcher Badhotel Callantsoog

Abbestederweg 26

3

62

153

Strandhotel De Horn

Previnaireweg 4A

3

30

62

Hotel Lunch & Diner Café MARKT15

Markt 15

3

18

36

Hotel Pension 't Zwaantje

Duinroosweg 36

2

14

28

Slot Hotel Schagen

Slotplein 4

3

13

26

Duynsuites aan Zee

Zeeweg 2

2

12

24

Hotel The Ark

Oude Rijksweg 96

2

10

20

Hotel van Schagen

Markt 23

4

6

18

79

158

Hollands Kroon
Van der Valk Hotel Wieringermeer

Terpstraat 47

4

48

98

Bloemenlust

Burg. Lovinkstraat 3

2

24

48

De Brug

Binnenhaven 2

2

7

12

563

1.154

Totaal
TABEL 13 AANBOD HOTELS IN VERZORGINGSGEBIED
Bron: HorecaDNA
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NAAM
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STRAAT

Den Helder
B&B Texelstroom

Texelstroomlaan 38

Schagen

KAMERS

BEDDEN

1

2

1

2

56

101

Tuinderij de Marlequi

Trambaan 5A

6

12

't Bullekroffie

Korte Ruigeweg 43

6

26

De Boereplaats

Jonkerstraat 31

3

6

De Logeerkamer Schagen

Oude Slotstraat 15

2

4

B&B Vredehof

Grote Sloot 143

1

4

18

52

Hollands Kroon
't Waddenhuus

Gemeenelandsweg 50

20

20

Pension De Waddenzee

Voorstraat 5

6

12

Restinn Medemblik

Zuiderkwelweg 1

6

12

Bed & Breakfast De Nieuwe Tijd

Dolfijnweg 1

6

17

Bed & Breakfast Veldzicht

Oude Provincialeweg 9

4

8

Logeerkamer de Appelhoeve

Oudeweg 1

4

10

Villa Nieuwland

Gemeenelandsweg 116

3

8

Bed en Breakfast De Pauw

Noord Zijperweg 83

3

6

B & B Gastvrij Verlaet

Verlaat 22

20

20

Gastvrij Kolhorn

Keern 2

6

12

75

155

Totaal
TABEL 14 AANBOD PENSIONS EN B&B’S IN VERZORGINGSGEBIED
Bron: HorecaDNA
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BIJLAGE 2 BEREKENING MARKTRUIMTE HOTELKAMERS

Voor de berekening van de totale behoefte aan extra kamercapaciteit tot 2030 zijn
de volgende uitgangspunten gehanteerd:44
•
Huidig aanbod onderzoeksgebied: 251 kamers in Den Helder en 563 kamers in
het gehele onderzoeksgebied in 2020, zie Bijlage 1
•
Huidige bezettingsgraad. Meest recente cijfer die nu beschikbaar is, komt uit
het ZKA rapport: Monitor Toerisme en Recreatie Den Helder. In 2018 lag de
bezettingsgraad in Den Helder op 73%. Voor het gehele onderzoeksgebied
zijn momenteel geen cijfers bekend. Uit het Hosta rapport van Horwath
blijkt dat hotels in Noord-Holland (excl. Amsterdam en Haarlemmermeer)
in 2019 een gemiddelde bezettingsgraad kenden van 78,6%.
Voorzichtigheidshalve hanteren we echter een zelfde bezetting als in Den
Helder: 73%.
•
Benodigde bezettingsgraad. In de branche is het gebruikelijk om voor een
gezonde exploitatie te rekenen met een bezettingsgraad van 60 tot 65%. Het
break-even-point, het punt waar de totale opbrengsten gelijk zijn aan de
totale uitgaven, ligt gemiddeld lager.
•
Verwachte (groei van de) vraag. Voor de verwachte groei gaan wij uit van een
tijdelijke dip in vraag naar hotelkamers als gevolge van de coronacrisis. Uit
de laatste prognoses van het NBTC45 wordt voorspeld dat de vraag in 2024
weer hersteld zal zijn en het aantal overnachtingen gelijk zal liggen als het
aantal in 2019. Daarna zal de vraag weer geleidelijk groeien. Voor de
groeiverwachting vanaf 2024 hanteren wij een bandbreedte gebaseerd op
een laag scenario (landelijke groeiprognose van het NBTC46 met een
jaarlijkse groei van 2,7%) en een hoog scenario (gebaseerd historische groei
en kansen met een jaarlijkse groei van 5,0%).
•
Kamerprijzen. Kamerprijzen worden constant verondersteld en hebben dus
geen invloed op de behoefte.
•
Vervangingsvraag. De vervangingsvraag is het gevolg van veroudering (en
onvoldoende mogelijkheden voor vernieuwing), faillissement,
opvolgingsproblematiek en transformatie naar andere functies zoals
bijvoorbeeld (tijdelijke) migrantenhuisvesting. Navraag bij Locatus (de
dataleverancier van verkooppunten in Nederland) en het Kenniscentrum
Horeca leert dat zij geen specifieke cijfers hebben over de
vervangingsvraag, maar een autonome uitval/vervangingsvraag van zo’n
0,5% - 1% van de voorraad per jaar hanteren. De vervangingsvraag is
berekend voor de periode 2020 tot 2030 (10 jaar).

44

Deze methodiek is door Bureau Stedelijke Planning eerder gevolgd in Ladder-onderbouwingen en Raad van Stateprocedures, onder meer voor de (hotel)ontwikkeling Den Haag-Spuikwartier (OCC), zie ook Uitspraak 201506639/1/R6.
45 NBTC, Ontwikkelingen inkomend toerisme in 2020, 28 september 2020
46 NBTC, Perspectief 2030, 2018
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N.B.: Het is aannemelijk dat de coronacrisis tot een hoger aantal
faillissementen en daarmee een hogere vervangingsvraag zal leiden.
Vandaar dat gekozen is voor de vervangingsvraag van 1%.
PARAMETER

2030 MIN 2030 MAX BEREKENING

Aantal verkochte kamers 2019 (in feite
ook 2024)
Aantal verkochte kamers in 2030 (groei
vanaf 2024, nadat de markt is hersteld)
Extra vraag 2019-2030
Waarvan op te vangen binnen bestaande
capaciteit

66.879

66.879

78.472

108.939

11.593

42.060

Overnachtingen / gemiddelde
kamerbezetting
Overnachtingen 2024 * (1,027 of 1,05 ^
6) / gemiddelde kamerbezetting
Verkochte kamers 2030 – verkochte
kamers 2019/2024
(Huidig kameraanbod 251 *

-9.620

-9.620

bezettingsgraad 65% * 365) – verkochte
kamers 2019/2024

Waarvan extra capaciteit benodigd

21.212

51.679

Benodigde extra kamercapaciteit 2030

36

88

– Plancapaciteit

0

0

+ Vervangingsvraag

25

25

Behoefte

61

114

Extra vraag – bestaande capaciteit
Extra benodigde capaciteit / (365 * 65%)

Huidig kameraanbod 251 * 1% * 10 jaar
Benodigde aantal kamers –
plancapaciteit + vervangingsvraag

TABEL 15 BEHOEFTERAMING HOTELS DEN HELDER TOT 2030 BIJ EEN MINIMALE (2,7%) EN MAXIMALE GROEI (5%)
Bron: Bureau Stedelijke Planning

PARAMETER

2030 MIN 2030 MAX BEREKENING

Aantal verkochte kamers 2019 (in feite
ook 2024)
Aantal verkochte kamers in 2030 (groei
vanaf 2024, nadat de markt is hersteld)
Extra vraag 2019-2030
Waarvan op te vangen binnen bestaande
capaciteit

150.011

150.011

176.014

244.353

26.002

94.341

Overnachtingen / gemiddelde
kamerbezetting
Overnachtingen 2024 * (1,027 of 1,05^
6) / gemiddelde kamerbezetting
Verkochte kamers 2030 – verkochte
kamers 2019/2024
(Huidig kameraanbod 563 *

-21.577

-21.577

bezettingsgraad 65% * 365) – verkochte
kamers 2019/2024

Waarvan extra capaciteit benodigd

47.579

115.918

Benodigde extra kamercapaciteit 2030

81

198

– Plancapaciteit

0

0

+ Vervangingsvraag

56

56

Behoefte

138

255

Extra vraag – bestaande capaciteit
Extra benodigde capaciteit / (365 * 65%)

Huidig kameraanbod 563 * 1% * 10 jaar
Benodigde aantal kamers –
plancapaciteit + vervangingsvraag

TABEL 16 BEHOEFTERAMING HOTELS ONDERZOEKSGEBIED TOT 2030 BIJ EEN MINIMALE (2,7%) EN MAXIMALE GROEI
(5%)
Bron: Bureau Stedelijke Planning
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BIJLAGE 3 OVERZICHT VERGADERFACILITEITEN

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende locaties voor
vergaderen in de gemeenten Den Helder, Schagen en Hollands Kroon.
AANTAL
ZALEN

CAPACITEIT
PERSONEN

Ontmoetingscentrum

5

1.230

Ontmoetingscentrum

3

515

NAAM

GEMEENTE

TYPE LOCATIE

De Kampanje

Den Helder

Ahoj

Schagen

Zalen-/PartyHet Wapen van Holland

Hollands Kroon

/Congrescentrum

4

400

Hotel Wieringermeer

Hollands Kroon

Hotel

5

400

De Vriendschap 't Veld

Hollands Kroon

/Congrescentrum

3

300

Dorpshuis Prins Maurits

Hollands Kroon

Ontmoetingscentrum

1

300

Hotel Den Helder

Den Helder

Hotel

3

300

Hotel Marktstad

Schagen

Hotel

5

300

Kolfweid

Schagen

Ontmoetingscentrum

2

200

Bloemenlust

Hollands Kroon

Hotel

1

200

Verenigingsgebouw 't Centrum

Schagen

Ontmoetingscentrum

4

200

Grand Hotel Beatrix

Den Helder

Hotel

5

150

MARKT15

Schagen

Hotel

1

150

de Polderei

Hollands Kroon

Restaurant

2

150

Landal Beach Resort Ooghduyne Den Helder

Vakantiepark

3

150

Fletcher Badhotel Callantsoog

Schagen

Hotel

8

150

H.C.R. Wienerhof

Den Helder

Hotel

1

125

Hotel The Ark

Schagen

Hotel

1

90

Slot Hotel Schagen

Schagen

Hotel

1

80

Kookerij Brammetje

Den Helder

Restaurant

1

80

Zalen-/Party-

Dorpshuis Zalenverhuur

Hotel Lunch & Diner Café

Zalen-/PartyGalerie Windkracht 13

Den Helder

/Congrescentrum

1

80

Schagen

Horeca. bij sportacc.

2

75

Robin's Keuken - Golfbaan
Dirkshorn

52

BIJLAGE 3

Landgoed Hoenderdaell

Hollands Kroon

Landgoed/Dierenpark

1

50

Helderse Valleei

Den Helder

Educatief centrum

1

44

Forest Hotel

Den Helder

Hotel

1

30

Dorpshuis Uijtkijk

Schagen

Ontmoetingscentrum

2

30

67

5.779

Totaal
TABEL 17 OVERZICHT VERGADERFACILITEITEN ONDERZOEKSGEBIED
Bron: Inventarisatie Bureau Stedelijke Planning, HorecaDNA

