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REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland
Frame: Attractieve Noordzeekust
Projectnaam: Opwaarderen Dorpsplein Huisduinen
Bestuurlijke opdrachtgever:
Wethouder Edwin Krijns

Datum: 14 september 2017

Ambtelijke opdrachtnemer/projectleider:
Willem Stam

Jaarprogramma/ jaarschijf: 2018
Genoemd project is als volgt opgenomen in het Regionaal Investeringsprogramma De Kop Werkt!
Naam:
Opwaarderen
Dorsplein
Huisduinen

Bijdrage uit
Investeringsfonds
€150.000

Omschrijving project
Het “Toeristisch Knooppunt Huisduinen” wordt
meegenomen in een integrale omgevingsvisie
Huisduinen die in 2017 is opgesteld samen met
belanghebbenden.
Deze visie vormt het kader voor de opwaardering
van het Dorpsplein

Uitwerking
Openbare ruimte van het
dorpsplein wordt
heringericht

Nadere omschrijving project. Indien een projectplan aanwezig is graag als bijlage toevoegen.

Projectomschrijving
In 2017 wordt de integrale omgevingsvisie Huisduinen opgesteld samen met belanghebbenden. Deze visie vormt
het kader voor realisatie van de herinrichting van het Dorpsplein (2018).

Doelstelling van het project
De algemene doelstelling van het project is om bij te dragen aan de attractiviteit van de Noordzeekust in de Kop en
hiermee de toeristische aantrekkelijkheid en kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren.
De concrete doelstelling van dit project is het realiseren aantrekkelijk ingericht dorpsplein

Resultaat van het project
In 2018 wordt er i.s.m. bewoners en andere belanghebbenden een ontwerp gemaakt, bestek getekend en
uiteindelijk gestart met de fysieke herinrichting van het dorpsplein. Het project heeft als resultaat een lokaal breed
gedragen heringericht dorpsplein.
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Relatie met het Regionaal Ambitiedocument
De gebiedsontwikkeling in Huisduinen, waar dit project onderdeel vanuit maakt, is onderdeel van opgave 9
Leefbaarheid en vitaliteit kernen. Hier is sprake van een ontwikkeling die inzet op lokale identiteit/kwaliteit
(volgens studie Complementaire kernen, Identiteit Kustplaatsen) en op gezamenlijk gebruik van recreatie- en
dorpsvoorzieningen door inwoners van de kernen en (verblijfs)recreanten waardoor vergroting draagvlak
voorzieningen wordt gestimuleerd. Daarnaast maakt dit project ook onderdeel uit van het frame “Attractieve
Noordzeekust”.

Benodigd budget in 2018
In 2018 wordt er i.s.m. bewoners en andere belanghebbenden een ontwerp gemaakt, bestek getekend en uiteindelijk
gestart met de fysieke herinrichting van het dorpsplein. Voor de fysieke herinrichting (start Q3 2018) is €150.000
benodigd.
Projectfasering
Planning
Naam Planfase
Startdatum per fase
0. Omgevingsvisie Huisduinen
1-1-2017
1. Ontwerp Dorpsplein
1-10-2017
2. Bestektekening Dorpsplein
1-3-2018
3. Aanbestedingsprocedures
1-5-2018
4. Fysieke werkzaamheden Herinrichting Dorpsplein 1-7-2018

Beoogde einddatum per fase
1-12-2017
1-3-2018
1-5-2018
1-7-2018
n.t.b.

Beslismomenten

Beslismoment
Fase
Vaststellen Omgevingsvisie 0
Vaststellen Ontwerp
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Beslisgremium/ -gremia
Toelichting
Gemeenteraad Den Helder
College B&W Den Helder
Ter info aan SG DKW en
Gemeenteraad Den Helder

Beheersing tijd
Het tijdpad wordt door de projectleiding bewaakt in samenwerking met de belanghebbenden.
Beheersing Capaciteit

Fasering

jaar

Speerpunt Projecten (*)

Trekker

Uren

0.
1.

2017
20172018

Omgevingsvisie
Ontwerp Dorpsplein

Willem Stam / Ingmar Zwier
Willem Stam/Frits op Ten Berg / Andrea
Hulsebosch /(iemand van IB)

0.2 fte p.p.
0.1 fte p.p.

2.

2018

Bestektekening
Dorpsplein

(iemand van IB)

0.2 fte p.p.

3.

2018

Aanbestedingsprocedure

(iemand van IB)/Willem Stam/Richard Leijen

0.1 fte p.p.

4.

2018
(2019)

Fysieke
Werkzaamheden

Externe aannemer

n.t.b.
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Beheersing Financiën
Wordt in voorbereidingsfase uitgewerkt. Bij budgetoverschrijdingen zal het project versoberd worden of gezocht
worden naar andere middelen binnen de gemeente of extern.

Beheersing kwaliteit
Kwaliteit van werkzaamheden wordt geborgd d.m.v. aanbestedingsprocedure en interen controles.

Beheersing projectorganisatie
In een eenvoudige projectorganisatie vindt voorbereiding plaats en vooral afstemming met andere partijen.

Beheersing informatie
Het informatietraject loopt parallel aan en bouwt verder op het traject voor de omgevingsvisie Huisduinen.

Beheersing burgerparticipatie / overheidsparticipatie
Dit project komt voort uit initiatief van bewoners en bedrijven. In het traject van de pilot omgevingsvisie is
intensief met bewoners en andere belanghebbenden samengewerkt.

Beheersing communicatie
De communicatie wordt niet beheerst in dit project, maar vooral gestimuleerd. Het maken van de omgevingsvisie
Huisduinen gebeurt in een interactief proces met alle betrokken partijen. Een open plan en participatieproces als pilot
voor de nieuwe omgevingswet. Ditzelfde geldt voor de aanpak van het dorpsplein.

Beheersing duurzaamheid
Bij de herinrichting van het dorpsplein wordt rekening gehouden met duurzaam gebruik en toegankelijkheid voor
minder validen en dit wordt in nauwe samenwerking met bewoners ontworpen (people). Hiernaast wordt bij de
herinrichtring gestuurd op de vergroening en het klimaatbestendig maken van het plein (planet). De verbeterde
uitstraling zal tevens een positief effect hebben op toeristische kwaliteit van Huisduinen (profit) en het vergroot de
kwaliteit van de leefomgeving (woningwaarde/ profit).

Beheersing risico
Bottom-up proces met regelmatige top-down check. Hiermee is het risico beperkt.

Beheersing raakvlakken
Het project is onderdeel van gebiedsontwikkeling Huisduinen, dat in het verlengde ligt van de Pilot Omgevingsvisie
die in 2017 ontwikkeld is. Het meest directe raakvlak is met de aanpassing van de strandopgang Huisduinen.
Hiernaast maakt het onderdeel uit van de projecten uit het frame “Attractieve Noordzeekust”.

Bijlagen
Geen
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