
Raadsvoorstel 
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Onderwerp: Project Visserijkade fase 2 

Gevraagd besluit: 
In navolging van het besluit van de raad op 1 juli 2009 wordt de raad gevraagd de financiering te verstrekken 
voor de realisatie van project Herinrichting Visserijkade fase 2, waarvoor de volgende deelbesluiten benodigd 
zijn: 

1. Voorbereidingskrediet van € 550.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoeringsvoorbereiding van de 
Verbrede Visserijkade. 

2. Uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 4.600.000 voor de verbreding en herinrichting van het 
resterende deel van de Visserijkade tussen de Nieuwediepkade en de Moorman brug. 

3. Het college van burgemeester en wethouders opdracht te geven tot halfjaarlijkse verantwoording over 
de voortgang van het project aan de gemeenteraad middels raadsinformatiebrief. 

4. Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 35.000,- voor de planvorming, voorbereiding en 
aanbesteding van ISPS havenbeveiliging. 

5. Met betrekking tot voorgaande beslispunten de daarvoor benodigde begrotingswijziging vast te stellen. 

Publiekssamenvatting 
Om de werkgelegenheid in Den Helder te behouden en te creëren wordt door gemeente Den Helder een 
belangrijke stap gezet door te investeren in uitbreiding van kaderuimte voor de offshore industrie. De 
herinrichting van de Visserijkade vormt een vervolg op de aanleg van zeer succesvolle Paleiskade en 
Nieuwediepkade, die hun economische waarde inmiddels hebben bewezen. 

Het project omvat de vernieuwing en verbreding van het resterende deel van de Visserijkade, gelegen tussen 
de Nieuwediepkade en de Moormanbrug. De kade wordt geschikt gemaakt voor de offshore en maritieme markt 
en levert 2 extra ligplaatsen voor suppliers op. Hiervoor worden de bestaande vislossteigers van de Visafslag 
verwijderd. De visserijschepen blijven op vrijdag vis lossen aan de nieuwe kade vóór de Visafslag en kunnen na 
het lossen afmeren aan de kaden achter de Moormanbrug (of doorvaren richting een andere haven). Vóór de 
Moormanbrug wordt 1 nieuwe vislossteiger teruggeplaatst. 

De capaciteitsuitbreiding van deze kade vormt onderdeel van de gebiedsontwikkeling Haven van Den Helder, 
wat tot doel heeft om de economische motor voor de toekomst te gaan vormen. 

Gelijk met de realisatiefase van de kade wordt een plan voorbereid voor de inrichting van ISPS 
havenbeveiliging. De Internationale Code voor de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten (ISPS-code) 
(International Ship and Port facility Security Code) is een amendement op de SOLAS (Safety Of Live At Sea). 
De wereldwijde beveiliging van schepen en haveninstallaties tegen terroristische aanslagen is ingevoerd na de 
terroristische aanslagen op de Achille Lauro in 1985 en de aanslagen in de VS op 11 september 2001. 



Inleiding 
In kader van de gebiedsontwikkeling haven wordt volgens het besluit van de gemeenteraad d.d. 1 juli 2009 de 
verbreding van de Visserijkade tussen de Nieuwediepkade en de Moormanbrug gerealiseerd. Dit project is 
inmiddels gedefinieerd en kan na het verstrekken van de financiering verder worden ontworpen, voorbereid en 
gerealiseerd. 

Dit advies wordt nü aan uw raad voorgelegd, om reden: 
uiterlijk medio januari 2012 opdracht te kunnen verstrekken aan de aannemer, zodat het project 
ontworpen en voorbereid kan worden en vervolgens uitgevoerd; 
dat het bedrijfsleven in eerdere marktonderzoeken de behoefte aan meer kaderuimte aangaf en van de 
gemeente meer zekerheid verwacht dat de werkzaamheden ook daadwerkelijk plaatsvinden. Van 
daaruit kan de markt met de visserij in overleg over de inrichting van het terrein achter de kade. Het 
uitvoeringsbesluit maakt het voor de offshore markt mogelijk om serieuze vestigingsplannen in de 
haven van Den Helder uit te werken en tot bindende afspraken te komen met de visserij over de 
inrichting van het terrein achter de Visserijkade. Een iteratief onderhandelingsproces kan vervolgens 
leiden tot contractuele afspraken, die voor de gemeente duidelijkheid geven over het rendement van de 
investering in de kade. 

Het uitvoeren van dit eerste project binnen de ontwikkeling van de haven levert vertrouwen op bij het 
bedrijfsleven dat de gemeente de ontwikkeling van de haven serieus neemt. Ook Defensie verwacht van de 
gemeente dat zij eerst binnen haar eigen haven de ruimte optimaal benut, alvorens medegebruik op 
Defensieterrein toe te staan. 

Beoogd maatschappelijk resultaat Herinrichting Visserijkade 
Het project omvat de verbreding van de Visserijkade tussen de Nieuwediepkade en de Moormanbrug. Een deel 
betreft nieuw te realiseren multipurposekade voor de visserij en de offshore en een deel (tegen de 
Moormanbrug) blijft voor de visserij beschikbaar en valt buiten de ISPS-zone. 
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Doel Herinrichting Visserijkade 
• Behouden van werkgelegenheid (visserij) en creëren van nieuwe werkgelegenheid (offshore) 
• Faciliteren van offshore markt t.b.v. olie- en gaswinning op de Noordzee. 

Randvoorwaarden die ingevuld worden voordat definitief opdracht wordt verstrekt voor de uitvoeringsfase van 
project Visserijkade: 

• (Intentie-)overeenkomsten met de markt waaruit blijkt dat meer schepen langs de kade afmeren; 
• (Intentie-)-overeenkomst tussen de offshore markt en de Coöperatieve Visafslag over de inrichting van 

het terrein achter de kade ten behoeve van de offshore markt; 
• Overeenkomst met de visserij over het faciliteren van de visserij in de Helderse zeehaven conform haar 

wensen. 
• Rendabele exploitatie en potentieel commercieel aantrekkelijke exploitatie t.b.v. het toekomstige 

Havenbedrijf. 
Het college werkt deze randvoorwaarden uit, rapporteert hierover aan uw raad en gaat daarna over tot gunning 
van de uitvoering aan de aannemer. 

Beoogd resultaat Herinrichting Visserijkade 
• Door de verbreding en versterking van de kade, het verdiepen van de bodem voor de kade en de 

inrichting met voorzieningen wordt de kade geschikt gemaakt voor offshore suppliers en andere 
zeeschepen. 

• De visserij kan blijvend gefaciliteerd worden met een aanlandingsfaciliteit vóór de Moormanbrug en 
afmeerruimte achter de Moormanbrug. 

• Oplevering van de kade voor de zomer 2013. 



Tijdens realisatie van het project worden de volgende onderdelen voor ISPS voorbereid en na besluitvorming 
uitgevoerd: 

• Het voorzien van ISPS havenbeveiliging op en rond de verbrede Visserijkade fase 1 en nog te 
herinrichten Visserijkade fase 2 tot aan de Moormanbrug. 

• Aanpassing van de verkeerskundige situatie. 

Kader 
• Strategische Visie 2020 
• Structuurvisie 2030 
• Bestemmingsplan Haven 
• Raadsbesluit 1 juli 2009: 
• De capaciteitsuitbreiding van deze kade vormt een onderdeel van de gebiedsontwikkeling Haven Den 

Helder, met als doel om de economische motor voor de toekomst verder op gang te brengen. Realisatie 
van de Visserijkade is het vliegwiel in de zeehaven naar medegebruik Defensieterrein, waardoor RHB 
Anna Paulowna interessant is, en tot slot de uitbreiding in de Waddenzee met de Noordoosthaven 
dichterbij komt. 

• Voorbereiding verzelfstandiging Havenbedrijf. 

Argumenten 
Toekomstig medegebruik van kaden bij de Marine en de zeewaartse uitbreiding zijn pas mogelijk als de 
beschikbare kadecapaciteit vóór de Moormanbrug optimaal zijn ingericht en worden benut. 

De investering in de Visserijkade is op korte termijn noodzakelijk, om richting de offshore markt duidelijk te 
maken, dat het de gemeente is doordrongen van de noodzaak om de haven economische te ontwikkelen als 
compensatie voor de teruglopende werkgelegenheid en investeringen bij de Marine en bij de visserijsector. 

De investering in de kade is uitsluitend met een sluitende business case mogelijk, wanneer de kade wordt 
voorzien van ISPS havenbeveiliging. Op de vrijdagen blijft het voor de visserij mogelijk van deze kade gebruik 
te maken. 

Om de exploitatie door het in de toekomst te verzelfstandigen Havenbedrijf commercieel aantrekkelijk te maken 
is het in de toekomst noodzakelijk dat de kaderuimte en opstallen rond de kade commercieel geëxploiteerd 
kunnen worden. 

Maatschappelijk draagvlak 
In tal van onderzoeken, publicaties en beleidstukken over de economische situatie van Den Helder wordt 
unaniem bevestigd, dat de haven voor Den Helder de beste perspectieven heeft om de terugval van 
werkgelegenheid en ontwikkeling van de Marine en in de visserijsector te compenseren. Bij de bevolking is en 
politiek is groot draagvlak aanwezig om te investeren in de gebiedsontwikkeling van de haven als economische 
motor voor de toekomst. 

Financiële consequenties 
De totale investering voor de realisatie van de verbrede Visserijkade zonder ISPS havenbeveiliging wordt 
inclusief projectkosten en risico's begroot op € 6,4 miljoen. 

Voor de dekking van de financiering zijn de volgende financieringsbronnen in het Havenbeheerplan reeds 
beschikbaar. De genoemde bedragen worden onttrokken uit de voorziening: 

1. Onderhoud kadeconstructie: € 1.050.000 
2. Baggerwerk tot onderhoudsniveau: € 200.000 

De business case voor de kade is sluitend op basis van de door de Havendienst geschatte opbrengst van extra 
Haven- en kadegelden en Veiligheidsheffingen voor ISPS gecertificeerde schepen. 

De gemeenteraad wordt gevraagd de volgende kredieten ter beschikking te stellen: 
• Voorbereidingskrediet van € 550.000 voor het ontwerp van de Verbrede Visserijkade en het 

aanvragen van vergunningen; 
• Uitvoeringskrediet van € 4.600.000 voor de uitvoeringsfase van de Verbrede Visserijkade fase 2; 
• Voorbereidingskrediet van € 35.000 voor de uitbreiding van ISPS havenbeveiliging. Alle kosten 

voor de ISPS havenbeveiliging worden terugverdiend uit de opbrengsten uit de Veiligheidsheffing 
over Haven en kadegelden voor ISPS gecertificeerde schepen. 

De gemeenteraad wordt gevraagd de begrotingswijziging voor de havenexploitatie als volgt vast te stellen: 



Lasten Baten 
Kapitaallasten € 360.000 Haven- en kadegeld € 396.000 
Onderhoud kade €21.000 
Beheerkosten €15.000 
Totaal € 396.000 Totaal € 396.000 

Communicatie 
Persbericht: Nee 

De communicatie met belanghebbenden en de bewoners van Den Helder wordt integraal in de plannen 
uitgewerkt na toekenning van het gevraagde krediet. Dit gebeurt in samenspraak met de visserijsector, de 
offshore markt en de uitvoerend aannemer. 

Realisatie 
De ontwerp-, voorbereidings- en realisatiefase zijn als volgt gepland: 

Stap Activiteit Einddatum 

1. Besluitvorming college en gemeenteraad December 2011/Januari 2012 
2. Gunning opdracht ontwerpfase en vergunningen Januari 2012 
3. Ontwerpfase Mei 2012 
4. Overeenkomst met visserij en offshore markt Mei 2012 
5. Gunning opdracht uitvoeringsfase Mei 2012 
6. Aanvraag en verlening vergunningen Augustus 2012 
7. Bouwfase September 2012 - Mei 2013 
8. Oplevering Juni 2013 

Den Helder, 20 december 2012 

Öen Helder, Burgemeester en Wethouders van 

burgemeester 
Koen Schuiling 

/ 
secretaris 
H. Raasing 


