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Betreft: Baggerbeheer Den Helder B.V. 

Aan de leden van de Gemeenteraad 

Sinds 1994 bestaat Baggerbeheer Den Helder B.V. (Baggerbeheer). Doel is het op diepte kunnen 
houden van vaarwegen door deelname in de exploitatie van depots ten behoeve van opslag en 
verwerking van verontreinigde baggerspecie. Het betreft de depots voormalige Insteekhaven, Oost 1 
en Oost 2 aan de Oostoeverweg te Den Helder. De depots worden geëxploiteerd door v.o.f. 't Oost. 
De bedrijfsnaam van v.o.f. 't Oost is Milieupark Oost (MPO), een samenwerking tussen Baggerbeheer 
en De Vries & van de Wiel (VW) 
De gemeente Den Helder is enig aandeelhouder. Baggerbeheer heeft een 50% risicodragend aandeel 
in MPO. MPO heeft zich de afgelopen jaren verder ontwikkeld tot een milieupark voor de be- en 
verwerking van baggerspecie, (verontreinigde)grond, veegvuil en groenafval. 

Door diverse oorzaken zijn de bedrijfsactiviteiten aanzienlijk afgenomen. Hierdoor verkeert MPO in 
een verliesgevende situatie en dienen de participanten bij te storten in het kapitaal om aan de 
liquiditeitsbehoefte van de activiteiten te kunnen voldoen. 

De financiële negatieve resultaten waren de aanleiding om de intentie uit te spreken dat 
Baggerbeheer zich wenst terug te trekken uit MPO en hiervoor in overleg gaat met vennoot VW om in 
samenspraak te komen tot het maken van scenario's voor de gehele of gedeeltelijke afbouw van de 
bedrijfsvoering van MPO 

Afbouw Bedrijfsvoering Milieupark Oost 
Depot vm. Insteekhaven Oostoever 
De locatie is voor 50% eigendom van Baggerbeheer en voor 50% eigendom van VW. Met de 
provincie heeft in 2018 overleg plaatsgevonden om deze locatie medio 2019 voor eeuwigdurend 
beheer over te dragen aan de provincie. De eigendomssituatie wordt niet overgedragen. Tussentijds is 
door een extern bureau een verzoek ingediend voor een alternatieve en innovatieve afdichting in de 
vorm van een zonneweide. MPO, de provincie en de Omgevingsdienst Noordzeekanalengebied 
(ODNZKG, als toezichthouder) hebben aangegeven in de onderzoeksfase mee te willen werken. Door 
de provincie is hiertoe uitstel verleend aan MPO om dit depot af te dichten en op een later tijdstip in 
beheer over te dragen. Hierdoor zal sluiting van dit depot naar verwachting medio 2022 plaatsvinden. 
Tot die tijd moet MPO het beheer blijven uitvoeren. MPO heeft als grondeigenaar randvoorwaarden 
gesteld om medewerking te verlenen. Het fonds voor eeuwigdurend beheer bij de provincie heeft een 
te verwachten surplus van€ 55.000 

Depot locatie Oost 1 
De locatie is eigendom van het Hoogheemraadschap Hollands-Noorderkwartier (HHNK) en wordt 
gehuurd door MPO. De huur is opgezegd en vanaf 2017 is gestart met de ontmanteling van de locatie. 
Het depot dient uiterlijk 31-12-2019 terug te worden geleverd aan HHNK. 
Intensief overleg met de HHNK heeft geleid tot een afspraak voor een achterlatingsvariant met 
gebiedseigen grond. HHNK heeft verder aangegeven dat aan de noordzijde grond mag blijven liggen 
met een hogere verontreinigingsgraad in de vorm van een Grootschalige bodemtoepassing (GBT 
locatie). Hoewel de ODNZKG in eerste instantie dit wilde toestaan mits de gemeente Den Helder een 
gedoogbesluit afgeeft, is de ODNZKG daar later op teruggekomen. Op aangeven van ODNZKG is 
advies gevraagd aan de Landsadvocaat. Ondanks het positief advies van de Landsadvocaat geeft de 
ODNZKG, ondanks actief overleg, geen toestemming voor het inrichten van een GBT-locatie. Overleg 
met de ODNZKG wordt vervolgd. 
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Depot locatie Oost 2 
De locatie is eigendom van Port of Den Helder (PoDH) en wordt gehuurd door MPO. In 2017 is 6 ha. 
uit de huur genomen (Vogeleiland). PoDH heeft het vogeleiland overgedragen aan landschap Noord 
Holland. De gemeente Den Helder draagt 15 jaar lang bij aan het beheer van het vogeleiland. 
Toekomstscenario's worden uitgewerkt. Doorgaan op de huidige voet is geen optie. 
Het voornemen is om de locatie binnen vijf jaar geheel te ontmantelen. Met PoDH vindt overleg plaats 
op welke wijze de locatie moet worden opgeleverd. 

Financiële consequenties 
Het jaar 2018 is voor Baggerbeheer afgesloten met een negatief resultaat van € 496.609 
Dit nadeel wordt veroorzaakt door de verminderde aanvoer van baggerspecie en grond en een deel 
ontmanteling locatie depot Oost 1. Baggerbeheer is niet zelf in staat om het tekort binnen haar 
bedrijfsvoering op te vangen en heeft hiervoor een beroep gedaan op de aandeelhouder. 
Op 28 februari 2019 (b19.00093) heeft het college besloten om ten laste van het gemeentelijk 
boekjaar 2018 een voorziening op te nemen. Ook de andere aandeelhouder, De Vries & van de Wiel, 
stort eenzelfde bedrag 

Op basis van de begroting 2019 verwacht MPO een negatief resultaat van € 1.200.000 
Dit betreft de exploitatie MPO vermeerderd met de kosten voor de fase 2 ontmanteling depot Oost 1. 
Hiervan neemt Baggerbeheer 50% voor haar rekening, dus € 600.000 
Het college treft daarvoor een voorziening ten laste van het boekjaar 2019. Het treffen van deze 
voorziening is meegenomen in de 2e Tussenrapportage 2019 ten laste van het boekjaar 2019. 

Uitkeuringen op locatie Oost 2 vinden momenteel nog plaats op de kwaliteiten van de achterblijvende 
gronden. De inschattingen van de verwachte afvoerkosten hiervan worden sterk bepaald door actuele 
onduidelijkheden over PFAS (Poly- en perfluorakylstoffen) vereisten, immobilisatie richtlijnen en -mede 
daardoor- een hyperactieve en overspannen kostprijs van de afvoer en verwerking van vervuilde 
grond. Een adequate en stabiele inschatting is daardoor op dit moment niet te maken. Rekening wordt 
gehouden van enkele miljoenen per deelnemer over de periode tot 2025. 

Na beëindiging van MPO is er in Den Helder geen afzetgebied meer voor verontreinigd baggerslib en 
verontreinigde grond noch voor de tijdelijke opslag voor niet verontreinigd baggerslib of grond. 

Den Helder, 8 oktober 2019. 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 
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