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I 
Onderwerp: Invulling ontwikkelingsfonds M'3 kenniscluster Den Helder 

Gevraagd besluit: 
De Raad wordt gevraagd kennis te nemen van de invulling van het 'Ontwikkelingsfonds ter versterking van het 
marien-, maritiem-, en milieutechnologisch kenniscluster in Den Helder en regio'. Tevens wordt de Raad 
gevraagd hiervoor een bedrag van € 200.000 beschikbaar te stellen. 
Verder wordt de Raad geadviseerd het resterende deel {ad € 200.000), van het bij raadsbesluit in 2006 
vastgestelde bedrag, voor 2008 beschikbaar te stellen voor co-financiering van gemeentelijke 
subsidieaanvragen voor onderzoek naar en ontwikkelingen van de haven en ten behoeve van de uitvoering van 
de raadsmotie (m15.1) over het aantrekken van een lobbyist. 

Inleiding en aanleiding 
Van 2005 tot medio 2007 vond een intensieve lobby plaats om IMARES naar de regio Den Helder te krijgen. 
Het ging hierbij destijds om 200 arbeidsplaatsen. Naast een interessant huisvestingsvoorstel vanuit de 
gemeente en de Woningstichting (als projectontwikkelaar), heeft uw Raad op 1 februari 2006 besloten een 
ontwikkelingsfonds op te richten, ter grootte van € 400.000, ter versterking van de kennisinfrastructuur in Den 
Helder en dit nader uit te werken. 
Uiteindelijk heeft de RvB van WageningenUR (WUR) medio 2007 besloten om zich in principe in Den Helder te 
vestigen met 80 tot 100 arbeidsplaatsen. De WUR heeft daarbij een bijzondere voorkeur uitgesproken voor 
huisvesting op/nabij de locatie Harssens. 
Nu de komst van IMARES concrete vormen krijgt en co-financiers toezeggingen hebben gedaan voor 
participatie in het ontwikkelingsfonds, heeft het college de nadere invulling van het fonds vastgesteld. 

Stand van zaken huisvesting: 
Op dit moment vindt in verschillende settingen regulier overleg plaats tussen Woningstichting, IMARES, 
Defensie, Rijkswaterstaat, TESO en gemeente over de exacte locatie en de huisvestingsmogelijkheden en -
voorwaarden. Dit alles moet in het 4 B kwartaal 2008 duidelijkheid geven, zodat IMARES een definitief 
huisvestingsbesluit kan nemen. 

Op Harssens zijn meerdere locaties besproken, waarvan er nog twee over zijn, namelijk: 
1. ten zuiden van het TNO gebouw op de parkeerplaatsen van Defensie en RWS/TESO; 
2. ten westen van het TNO gebouw op het water, ten noorden van het parkeerterrein van RWS/TESO. 
Gelet op de relatie die IMARES heeft met water, is locatie 2 op het water uniek. Deze wordt nader uitgewerkt. 

Beoogd resultaat 
Zoals gezegd heeft uw Raad besloten een ontwikkelingsfonds op te richten en hierin € 400.000 te doteren. 
Samen met het ontwikkelingsbedrijf NHN (NHN) en de provincie Noord Holland is in het afgelopen halfjaar 
gekeken naar de verdere invulling van dit fonds. Zowel inhoudelijk, financieel als qua uitvoering. 

Inhoudelijk 
o Doelstelling ontwikkelingsfonds 
Doel is het versterken van de regionale economische structuur en het duurzaam vergroten van de 
hoogwaardige werkgelegenheid in Noord-Holland Noord door het ontwikkelen van het marien-, maritiem- en 
milieutechnologisch kenniscluster (M'3) in de regio, gericht op: 
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o het versterken en intensiever benutten van de kennisinfrastructuur onder andere door het 
stimuleren van samenwerking, met name tussen de aanwezige partijen; 

o het ontwikkelen van een relevant onderwijsaanbod; 
o het bevorderen van spin-offs: nieuwe diensten, producten en bedrijvigheid; 
o (inter)nationaal verankeren van het cluster door het profileren buiten de regio. 

Het fonds moet dus met name ook een aantrekkende werking hebben op de versterking door een maritiem 
georiënteerde MBO en/of HBO opleidingsrichting. Wellicht kan het onderwijs de witte vlekken in het 
kenniscluster invullen. Daarbij kan een doorlopende leerlijn op verschillende niveaus worden ontwikkeld met 
bijpassende stageplekken die toe zal leiden naar de lokale en regionale kennisintensieve en innovatief 
gerichte bedrijven/organisaties. 
Het bovenstaande maakt de relatie tussen het onderzoek naar de mogelijkheid van een HBO in Den Helder 
en de inrichting en uitvoering van het ontwikkelingsfonds onlosmakelijk en aantrekkelijk. 

o Kenniscluster en doelgroep 
Een kenniscluster is een cluster van bedrijven en instellingen die zich gezamenlijk profileren op basis van de 
(gedeelde) kennis in de Kop van Noord Holland 0. Op basis van dit profiel verwerven ze externe gelden om 
het profiel verder te kunnen versterken (kennisontwikkeling, innovatie). Alle kiemen om te komen tot een 
kenniscluster op het gebied van M'3 zijn in Den Helder en de regio reeds aanwezig. Dit betreft zowel 
wetenschappelijke instellingen, onderzoeksinstellingen als het bedrijfsleven. 
IMARES (samengesteld uit RIVO, onderdelen van Alterra en de afdeling ecologische risico's van TNO) en 
andere instellingen/instituten uit Den Helder en de regio Noord Holland-Noord (zie bijlage) kunnen hier 
aanvragen voor indienen. 
{*) Primair wordt ingezet op de Kop van Noord Holland. Wanneer hel mogelijk blijkt om aanspraak te maken op de middelen uit bijv. 
Pieken in de Delta die beschikbaar zijn voor de kop van Noord-Nederland, kan het gebied breder getrokken worden. 

o Aandachtsgebieden / bestedingscriterra 
Globaal: 
o milieu, ecologie, mariene, maritieme en milieutechnologie en economische exploitatie van de 

zee (visserij, olie- en gaswinning, windenergie etc). 

Meer specifiek: 
o Stimuleren, initiëren en faciliteren van inhoudelijke projecten, waarbij minimaal twee 

kennisinstellingen zijn betrokken. Betrokkenheid van bedrijven en onderwijsinstellingen is een 
pré; 

o Het verwerven van externe middelen middels cofinanciering van projecten, pilots en (toegepast) 
onderzoek waarbij minimaal twee kennisinstellingen zijn betrokken. Betrokkenheid van 
bedrijven en onderwijsinstellingen is een pré; 

o het realiseren van spin-offs in de vorm van nieuwe bedrijvigheid, werkgelegenheid, producten 
en/of diensten; 

o Het gezamenlijk profileren van het cluster M'3 op basis van (gedeelde) kennis en het op basis 
van dit profiel verwerven van externe middelen om dit profiel verder te kunnen versterken 
(kennisontwikkeling, kennisverspreiding, kennnistoepasing en innovatie); 

o Het versterken van relevante opleidingsmogelijkheden op MBO, HBO en/of WO-niveau. 

o Activiteiten 
o inrichten van een programmabureau voor organisatie, ondersteuning en administratie 
o inrichten van een kennis- en bedrijvencluster, met tenminste: 

• twee clusterbijeenkomsten per jaar 
• twee publieke congressen/workshops per jaar 
• een periodieke elektronische nieuwsbrief 

o inrichten, beheren en beoordelen van aanvragen van het ontwikkelingsfonds. 

Kader 
Bovengenoemde concrete invulling past binnen het eerder door uw Raad genomen besluit tot oprichting van 
een ontwikkelingsfonds ter versterking van het kenniscluster in Den Helder en de regio. Tevens past dit fonds 
en de invulling binnen de doelen van de strategische visie. 
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Argumenten / alternatieven 
Uw Raad heeft eerder € 400.000 beschikbaar gesteld voor het ontwikkelingsfonds. Gelet op de bijdrage van de 
overige partners is, met die partners, gesproken over een bijdrage vanuit de gemeente van € 200.000. 

Voor het overige deel, zijnde € 200.000, wordt uw Raad het volgende voorgesteld: 
De komende jaren zal in de haven een groot aantal ontwikkelingen plaatsvinden, waaronder de aanleg van 
infrastructuur, uitbreiding/herinrichting van de haven, verduurzaming van havenfuncties, etc. Voorde meeste 
activiteiten is tevens advies en onderzoek nodig (compenserende en mitigerende maatregelen, uitvoeren MER, 
etc.) en is een bijdrage mogelijk uit diverse fondsen. Hiervoor is over het algemeen (co-)financiering 
noodzakelijk. De verwachting is dat extra financiering gehaald kan worden uit o.a. Pieken in de Delta, Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkelingen (EFRO), Water als Economische Drager (WED), Waddenfonds, het 
Maritiem Innovatie Programma (MIP) en voor NHN-fondsen van het ontwikkelingsbedrijf. Het college heeft de 
opdracht om al in 2008 onderzoeken te laten uitvoeren naar verschillende varianten in de haven. Daarnaast 
heeft u met raadsmotie M15.1 het college de opdracht gegeven een lobbyist aan te trekken. 

Uw Raad wordt derhalve geadviseerd het overige deel in 2008 aan te wenden voor het doen van onderzoeken 
in de haven. 

Financiële consequenties 
De besteding van het beschikbaar gestelde budget van € 400.000 wordt in 2008 ais volgt ingezet: 
1. € 200.000 als bijdrage voor het ontwikkelingsfonds ter versterking van het marien-, maritiem- en 

mifieutechnologisch kenniscluster en 
2. € 200.000 voor de co-financiering van gemeentelijke subsidieaanvragen voor onderzoek en ontwikkeling van 

de haven en voor het aantrekken van een lobbyist. Dit als bijdrage voor 2008 ter uitvoering van de 
gebiedsontwikkeling Haven. 

Het totaalbedrag ad € 400.000 wordt met een begrotingswijziging opgenomen onder de post 311, Economische 
Stimulering. De dekking is als volgt: 
a. Aanwending van de reserve 'resultaat bestemming 2005' voor € 133.000 
b. Aanwending van de reserve 'co-financiering strategische projecten' voor € 267.000. 

De bijdrage in het ontwikkelingsfonds door de Gemeente Den Helder is slechts een deel van het totale fonds: 
Bijdrage NHN - voormalig Kop en Munt € 50.000 (inhoudelijk) 
Bijdrage NHN - aanvullend € 65.000 (t.b.v. het programmabureau) 
Bijdrage Provincie € 185.000 (inhoudelijk) 
Bijdrage Gemeente Den Helder € 200.000 (inhoudelijk) 
Totaal € 500.000. 

De financiële bijdrage van partijen wordt in 2008 bij NHN ingebracht, is voor vier jaar en eenmalig. 

Juridische consequenties 
De bijdrage vanuit de gemeente voor het ontwikkelingsfonds wordt ondergebracht bij NHN. Zij zijn 
verantwoordelijk voor de administratieve afhandeling. De gemeente ziet er, vanuit haar rol in de stuurgroep ter 
beoordeling van aanvragen, op toe dat de besteding van de middelen correct plaatsvindt (o.a. voorkoming 
Staatssteun). De bijdrage valt onder de ASV. Na vier jaar (doorlooptijd eenmalige bijdrage in het fonds) vindt 
rekening en verantwoording plaats en definitieve vaststelling van het subsidie. 

Communicatie 
De eerste activiteit is een startbijeenkomst met kennisinstellingen, instituten, bedrijfsleven en overheden in het 
3 e kwartaal 2008. Hierin wordt de oprichting en invulling van het ontwikkelingsfonds kenbaar gemaakt 
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Aanpak / uitvoering 
Wat tot voor kort ontbrak was een katalysator voor samenwerking in innovatieve projecten. NHN is bereid 
gevonden om deze functie op zich te nemen alsook om de administratieve afhandeling van aanvragen te 
verzorgen. Dit zijn taken die grotendeels passen in de doelstelling van NHN. Zij doen dit door een 
programmabureau in te richten die ook de organisatie van bijeenkomsten op zich neemt. 
Externe aanvragen en alle overige bestedingen uit het fonds worden beoordeeld door een stuurgroep 
bestaande uit de partners die een dotatie hebben gedaan. Vooralsnog zijn dit dus NHN, de provincie NH en de 
gemeente Den Helder. Bij de beoordeling worden de kennisinstellingen (IMARES, TNO en ATO) als 
expertisedragers betrokken. Besluiten van de stuurgroep worden genomen met algemene stemmen. 

De activiteiten bestaan uit het inrichten van een programmabureau en kennis- en bed rijven cluster, voor: 
• beoordelen van aanvragen 
» organisatie van twee clusterbijeenkomsten per jaar 
« organisatie van twee publieke congressen/workshops per jaar 
B uitbrengen van een periodieke elektronische nieuwsbrief. 

Den Helder, 10 juni 2008 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder 

burgemeester 

secretaris 
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gemeente 

Den Helder 

Raadsbesluit 
Raadsvergadering d.d.: 25 juni 2008 

Besluit nummer: 066/RWO 

Onderwerp: Invulling ontwikkelingsfonds kenniscluster Den Helder. 

De raad van de Gemeente Den Helder; 

gelezen het voorstel nummer blOS.01184 van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 
10 juni 2008; 

kennis genomen hebbende van de voorbereidende commissievergadering Bestuur en Middelen, 

besluit: 

- kennis te nemen van de invulling van "het ontwikkelingsfonds ter versterking van het marien-, maritiem-, en 
milieutechnologisch kenniscluster in Den Helder en regio"; 

- in vervolg op het raadsbesluit 2006 incidenteel een bedrag van € 200.000 beschikbaar te stellen voor het 
vormen van een 'Ontwikkelingsfonds ter versterking van het marien, maritiem en milieutechnologisch 
kenniscluster' en dit onder te brengen bij NHN; 

- In 2008 een incidenteel budget beschikbaar te stellen van € 200.000, zijnde het restant van het raadsbesluit 
2006, voor co-financiering van gemeentelijke subsidieaanvragen (o.a. Waddenfonds, MIP, WED, EFRO, 
Pieken in de Delta, NHN-fondsen) voor onderzoek naar en ontwikkeling van de haven, ter uitvoering van de 
opdracht gebiedsontwikkeling Haven, alsmede ten behoeve van de uitvoering van de raadsmotie (m15.1) 
over het aantrekken van een lobbyist; 

ter dekking van deze budgetten de volgende bestemmingsreserves aan te wenden: 
1. aanwending van de reserve 'resultaatbestemming 2005' voor€ 133.000; 
2. aanwending van de reserve 'co-financiering strategische projecten' voor € 267.000. 

Aldus besloten in de raadsvergadering 
van 

griffier 

\ 
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Nr. 066A/GR (2008). 

ADVIES over het voorstel met betrekking tot de invulling van het ontwikkelingsfonds kenniscluster 
Den Helder. 

In haar vergadering van 16 juni 2008 heeft de commissie Bestuur en Middelen het bovengenoemde 
voorstel besproken. 

Een aantal fracties adviseert positief over het voorstel. Andere fracties hebben nog de nodige vragen 
en opmerkingen over het voorstel. Daarom adviseert de commissie het voorstel te agenderen als 
bespreekpunt voor de raadsvergadering van 25 juni 2008. 

Den Helder, 16 juni 2008. 

Aan de Raad. 

commissie Bestuur en Middelen 

W.F. Beilinga voorzitter. 

commissiegriffier. srvors 


