
Besluit
Vergadering d.d. : 7 maart 2022

Besluit nummer : 2022-004986

Onderwerp : Voorstel met betrekking tot het rapport ‘Den Helder in de lichtenlijn’ van 
Panteia naar aanleiding van het onderzoek naar de N.V. Port of Den Helder

De raad van de gemeente Den Helder;

Gelezen het raadsvoorstel van de begeleidingscommissie onderzoek N.V. Port of Den Helder van 10 
februari 2022,

besluit:

1. de conclusies uit het rapport, getiteld ‘Den Helder in de lichtenlijn, Port of Den Helder: Onderzoek 
naar Visie, Structuur, Personeel, Financiën en Marketing’ van 18 januari 2022 te onderschrijven;
2. het college van burgemeester en wethouders op te dragen:
    I.  in 2022:

a.    de raad een plan van aanpak aan te bieden voor het creëren van ontwikkelruimte door 
        de voorziene verplaatsing van de Moormanbrug;
b.    met de N.V. Port of Den Helder uiterlijk in het derde kwartaal een Service Level 
        Agreement (SLA) aan te gaan voor het onderhoud van de natte infrastructuur;
c.     de raad een voorstel voor te leggen om mogelijkheden te bezien de uitgifte van gronden 
        op Kooypunt, Kooyhaven en andere gronden, die niet van strategisch belang zijn voor 
        de N.V. Port of Den Helder, onder te brengen bij een ontwikkelmaatschappij;
d.    met de provincie Noord-Holland de mogelijkheden te bezien het aandeelhouderschap van 
        N.V. Port of Den Helder uit te breiden en de raad over de resultaten hiervan op de hoogte 
        te  brengen.

    II.  vóór 1 april 2023:
a.    de raad een visiedocument Port of Den Helder 2040 ter vaststelling aan te bieden;
b.    de raad een geactualiseerd bedrijfsplan N.V. Port of Den Helder voor de periode 
        2023-2026 met een doorkijk naar 2030, inclusief een meerjarenonderhoudsplan, 
        aan te bieden;

3. in de komende bestuursperiode twee maal per jaar een afzonderlijke bijeenkomst te houden met de 
leden van de raad, de aandeelhouders, de directie en de Raad van commissarissen van de N.V. Port 
of Den Helder waarin vooraf in samenspraak vastgestelde onderwerpen worden besproken en 
verwachtingen worden afgestemd.
       

Aldus besloten in de raadsvergadering van 7 maart 2022 

voorzitter
J.A. de Boer MSc.
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griffier
mr. drs. M. Huisman


