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Nr. RV19.0009 (2019) 

 

 
Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie D66 betreffende Buitenveld 

 

 
Aan de fractie D66 

i.a.a. de leden van de Gemeenteraad 
 

Op 16 januari 2019 heeft u onder verwijzing naar artikel 36 van het reglement van orde voor de 

vergaderingen van de raad, de navolgende vraag gesteld over Buitenveld: 

 

Wat gebeurt er met het project 221 / Buitenveld (gevoegd) en hoeveel geld en tijd is er 

inmiddels aan dit project besteed?   

 

Wij beantwoorden deze vraag als volgt: 

 

In de voortgangsrapportage die 3 december 2018 op de agenda van de raadsvergadering stond, 

hebben wij u aangegeven dat in verband met onderzoeken door het Rijksvastgoedbedrijf de 

verwerving doorschuift naar 2019. Het totale beschikbare budget van € 1 mln voor de verwerving is 
beschikbaar gesteld voor 2019.  

 
In de afgelopen periode heeft overleg plaatsgevonden met het Rijks Vastgoedbedrijf (RVB) om te 

komen tot uitgangspunten. Verder zijn diverse voorbereidende onderzoeken afgerond, waaronder: 

een bodemonderzoek, een asbestonderzoek en een kadeonderzoek. Er wordt nog gewerkt aan een 

archeologisch en ecologisch onderzoek. Deze onderzoekskosten zijn voor rekening van het 

Rijksvastgoedbedrijf.  

De gesprekken en de voorbereiding van de eigen inzet hebben ambtelijke inzet gevergd. De sinds de 

start van de gesprekken (zomer 2016) hieraan bestede uren zijn niet geregistreerd.  

Daarnaast heeft Port of Den Helder een plan voorbereid om het gebied te kunnen vullen met 

bedrijfsmatige activiteiten.  

Voorbereidingskosten komen niet ten laste van het budget van De Kop Werkt! De beschikbare 

middelen (€ 1 mln) zijn bestemd voor de verwerving en ontwikkeling van het terrein, de gebouwen en 

de kades. 

 

De kans bestaat dat Defensie Buitenveld geheel of gedeeltelijk in bezit zal houden. Hierover 

verwachten wij voorjaar 2019 duidelijkheid te verkrijgen. 

 

Wij vertrouwen erop u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Den Helder, 19 februari 2019 
 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

Robert Reus  
  


