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Raadsinformatiebrief 

  
  
Betreft: Motie (M15 van 25 mei 2021) over het uitvoeren van een bedrijfsscan ten behoeve van N.V. Port of 
Den Helder N.V. 
  
  
Aan de leden van de Gemeenteraad 
  
  
Op 25 mei 2021 is een motie aangenomen waarmee het college van burgemeester en wethouders wordt 
verzocht: 

1. Een onderzoek gericht op visie, structuur, personeel, financiële prognose en marketingstrategie, ten 
aanzien van Port of den Helder N.V. uit te laten voeren; 

2. De uitkomst van dit onderzoek uiterlijk 1 november 2021 met de raad te delen; 
3. Kansen en potenties te herijken op basis van informatie uit het verleden. 

 
De in augustus benoemde Raad van Commissarissen (RvC)  van N.V. Port of Den Helder (PoDH) zag in de 
recente beraadslagingen in de gemeenteraad van Den Helder aanleiding om de eigen observaties over het 
functioneren van de NV in relatie tot de opgaven en statutaire taken van de NV te delen met de gemeente Den 
Helder. Wij voegen de notitie bij deze raadsinformatiebrief. De RvC heeft aangegeven, indien gewenst, graag 
met de gemeenteraad hierover in gesprek te willen. 
 
De bevindingen van de RvC van PoDH geven geen nieuwe richting, maar bevestigen de bevindingen van 
KPMG in 2019 bij het bedrijfsplan van PoDH. Nog steeds geldt hetgeen het college in het raadsvoorstel 
RVO19.0073 bijdrage PoDH heeft gemeld: PoDH zal de komende jaren niet een structurele omzet hebben 
waarmee de zelfstandige financiering van PoDH is gegarandeerd. 
 
Het lange termijnperspectief op de haven, met daaraan gekoppeld een bestuursakkoord, zal in het eerste 
kwartaal van 2022 kunnen worden vastgesteld. Het zal inzicht bieden in de kansen voor PoDH en daarmee 
een goed uitgangspunt bieden voor de oriëntatie van de bedrijfsvoering van deze N.V. op de toekomst. 
Volgens de bestuurlijke termijnagenda is in de raadscommissie Bestuur en Middelen van 15 november 2021 
tijd gereserveerd om de stand van zaken in het maritiem cluster te bespreken.  
  
De in de motie geuite wens tot een bedrijfsscan om beter zicht te krijgen op mogelijke interventies om de 
bedrijfsvoering te verbeteren, is goed te begrijpen. Het is wel belangrijk om scherp te krijgen waar het 
onderzoek zich op moet focussen. In bovengenoemde onderzoeken is vanuit verschillende invalshoeken 
gekeken naar de bedrijfsvoering van PoDH. Uitdieping van één of meer onderdelen van bovengenoemde 
rapportages is mogelijk. In werkwijze kan het onderzoek zich richten op bestudering en beoordeling van 
documenten. Een andere optie is om de nadruk leggen op interviews van betrokkenen en deskundigen.  
 
Dit alles overwegend zouden wij graag de vraagstelling in samenspraak vorm geven. Wij hopen dat een 
dergelijk gesprek op korte termijn kan plaatsvinden.  
 
Den Helder, 15 juli 2021. 
  
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 
  
 
  

K. (Kees) Visser 
locoburgemeester 

H. (Henny) Kaag-van der Boon 
locosecretaries 
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