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Betreft: Raadsinformatiebrief bedrijfsplan Port of den Helder 

 

 
Aan de leden van de Gemeenteraad 

 

Op de algemene vergadering van aandeelhouders van PoDH op 18 oktober 2018 hebben directie en 

RVC van Port of De Helder het bedrijfsplan PoDH 2019- 2023 aan de aandeelhouder gepresenteerd 

en toegelicht.  
 
Wij hebben besloten om het bedrijfsplan nog niet aan uw raad voor te leggen als basis voor 
investeringen, maar stellen een traject voor waarin Port of Den Helder in de eerste helft van 2019 het 
bedrijfsplan nader uitwerkt en waarin de consequenties voor de gemeente Den Helder van de door 
Port of Den Helder in het bedrijfsplan voorgestelde keuzes en interventies in beeld worden gebracht 
en grondig worden onderzocht. Dit moet leiden tot een afgewogen besluitvorming met als doel dat de 
keuzes bijdragen aan zowel de kwaliteit van de haven als de kwaliteit van het (economische) 
leefklimaat van Den Helder. Als het bedrijfsplan voldoende basis biedt voor investeringen zal dit traject 
resulteren in een voorstel voor structurele financiering van PoDH via de kadernota. Uitgangspunt 
hierbij is dat de gemeente investeert in het onderhoud waarbij de meerjarenbegroting en de aanpak 
van het bedrijfsplan voldoende borging bieden dat PODH vanaf 2023 uit eigen resultaten het grootste 
deel van de onderhoudsopgave zelf kan betalen. 
 
De gemeente Den Helder zal in haar besluitvorming, naast haar verantwoordelijkheid en belang als 
aandeelhouder, ook haar publieke doelen moeten betrekken.  
 
Planning 
Het bedrijfsplan van PODH en de bijbehorende begroting met nadere onderbouwingen worden in de 
eerste helft van 2019 nader uitgewerkt. In het tweede kwartaal van 2019 zal het bedrijfsplan, met 
inachtneming van wensen en bedenkingen procedure van de raad, door de aandeelhouder worden 
vastgesteld. 
De gemeenteraad van Den Helder besluit in dezelfde periode in een wensen en bedenkingen 
procedure over het bedrijfsplan en investeringen door de gemeente in Port of Den Helder.  

Bedrijfsplan ligt onder geheimhouding ter inzage 

Wij hebben besloten om het bedrijfsplan van PoDH ter informatie onder geheimhouding aan uw raad 

ter inzage voor te leggen. Het plan ligt bij de griffie ter inzage in de periode van 28 november tot en 

met 17 december 2018. Het definitieve bedrijfsplan en de bijbehorende begroting met nadere 

onderbouwingen zullen u in de eerste helft van 2019 in wensen en bedenkingen advies worden 

aangeboden.  

 
Tussentijds zullen wij u vertrouwelijk informeren over de voortgang van dit traject. Hiermee is een 
begin gemaakt met de raadsinformatieavond op 5 november. 

 
Den Helder, 27 november 2018. 
 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

Robert Reus  
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