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Samenvatting 
Samen met het bedrijfsleven, regiogemeenten en andere overheden, de Koninklijke Marine, 
onderzoeksinstituten en het onderwijs werken de gemeente en Port of Den Helder stevig aan het 
benutten van de mogelijkheden voor economische groei en werkgelegenheid. De focus van de haven 
ligt op het faciliteren van bedrijven in de olie- en gassector, duurzame energie en  defensie 
gerelateerde bedrijven. De PoDH  kent een drietal elkaar versterkende onderdelen en wel:  Reguleren van het  gebruik van de haven 

 Technisch beheer van de havenvoorzieningen 

 Gebiedsontwikkeling 

PoDH  geeft een winst raming over 2013 van ruim 8 ton af. De huidige cijfermatige inzichten zijn 
gebaseerd op de eerste 10 maanden van 2013. Hiermee is geen rekening gehouden met kosten en 
opbrengsten buiten de exploitatie. Deze cijfers zijn gebaseerd op informatie tot en met 31 oktober 
2013. 
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1. Inleiding 
Hierbij biedt het college de  2

e
 halfjaarrapportage 2013 over  NV Port of Den Helder aan de 

gemeenteraad aan.  
 

Doelstelling  Port of Den Helder 
De haven van Den Helder is de economische motor van de Kop van Noord-Holland. Samen met het 
bedrijfsleven, regiogemeenten en andere overheden, de Koninklijke Marine, onderzoeksinstituten en 
het onderwijs werken de gemeente en Port of Den Helder stevig aan het benutten van de 
mogelijkheden voor economische groei en werkgelegenheid.  
En met succes: Den Helder is hard op weg om de positie  als dé kennis- en servicehaven op het 
gebied van offshore energie en defensie gerelateerde industrie voor de Noordzee verder te 
versterken. 

De focus van de haven ligt op het faciliteren van bedrijven in de olie- en gassector, duurzame energie 

en  defensie gerelateerde bedrijven. 
 
De doelstelling van de PoDH is: “ de Bedrijven werkzaam in de haven dan wel de bedrijven die 
daaraan gerelateerd zijn zo optimaal mogelijk te faciliteren bij de uitvoering van de werkzaamheden 

zodat de logistieke processen binnen de haven en de daaraan gekoppelde bedrijventerreinen zo 

optimaal mogelijk kunnen worden uitgevoerd”. 
De PoDH  kent een drietal elkaar versterkende onderdelen en wel: 

 Reguleren van het  gebruik van de haven 

 Technisch beheer van de havenvoorzieningen 

 Gebiedsontwikkeling 

Binnen deze context is de NV Port of Den Helder een commercieel bedrijf zodat bij de uitoefening van 

haar taken de economische principes van toepassing zijn. 

 

Om dit doel te bereiken ligt de focus op: 
  Faciliteren van bestaande havenfaciliteiten en uitbreiden van havenfaciliteiten 
 

 Ontwikkelen van bedrijventerreinen 

o Consortium aanleg Regionaal havengebonden en watergerelateerde bedrijventerrein 

‘Kooyhaven’. 
o Ontwikkeling en uitbreiding van het bedrijventerrein Kooypunt III a (en op termijn III b). 

 Samenwerking Defensie en bedrijfsleven: De NV Port of Den Helder is de spil van de 

economische ontwikkeling van de regio Den Helder en daarbij speelt de Koninklijke Marine met 

haar kennis en faciliteiten een belangrijke rol. Door toegang te geven tot de marinehaven voor 

medegebruik door civiele partijen, zet de Koninklijke Marine een volgende grote en belangrijke 

stap in de samenwerking met het bedrijfsleven om de economie in de regio samen verder te 

stimuleren.  

o complex “Buitenveld” 
o RWS 

 Faciliteren recreatieve gebruikers: faciliteiten gebruik flaneerkade en toegang tot bassin 

Willemsoord, versterken riviercruises. 

2. Kaders 
De gehanteerde kaders  zijn:  Nota “De verhouding tussen de aandeelhouder (B&W) en de gemeenteraad” Raad 9 juli 2012   Havenovereenkomst en Inbrengovereenkomst (Raad 3 december 2012; Raadsbesluit RB12.0215)  MTBS rapport (2012)  Havenbeheersplan 2013 -2017  Meerjarenperspectief van de NV Port of Den Helder  (zie MTBS rapport) 
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3. Port of Den Helder 
In onderstaande tekst worden de ontwikkelingen van het afgelopen half jaar, het komende half jaar en 
een doorkijk naar 2014 – 2015 geschetst. 
 
3.1 Ontwikkelingen afgelopen half jaar 
De ontwikkelingen in het afgelopen half jaar:  Acquisitie &verkoop en promotie: De offshore beurs in Aberdeen is bezocht, op de Offshore-

Energy beurs in Amsterdam was een gezamenlijke “Port of Den Helder stand” met 
havenondernemers en Airport en in Frankfurt is deelgenomen aan de Europese  EWEA 

Windenergie beurs in het “Holland Paviljoen”.  De deelname aan deze beurzen heeft veel 

nieuwe contacten opgeleverd, waaruit voor de korte en middellange termijn nieuwe leads 

kunnen worden genoteerd. Inmiddels is de lijst van mogelijke bedrijven geactualiseerd en 

wordt gesproken met nieuwe kandidaten die geïnteresseerd zijn in vestiging op één van de 

bedrijventerreinen. 

 Ondanks het feit dat de Visserijkade werd omgebouwd tot een multipurpose kade en hierdoor 

het eerste half jaar buiten gebruik was, hebben nagenoeg evenveel schepen de haven 

bezocht als in het record jaar 2012. Er zijn  2.500 zogenaamde portcall’s genoteerd. Er is een 
toename in de omvang van de schepen, dit betekent veelal een hogere inname voor haven en 

kadegelden. 

 Bedrijventerrein Kooypunt: De uitgifte van gronden op Kooypunt fase 3 loopt achter op 
schema. Er is vertraging in de bestemmingsplanprocedure.   Regionaal Havenbedrijf Kooyhaven: Het bestuurlijke besluitvormingstraject binnen de 
gemeente Hollands Kroon heeft plaatsgevonden . Het Bestemmingsplan  heeft ter inzage 
gelegen.  De procedure wacht op de afhandeling van de zienswijzen en op de onherroepelijke 
vaststelling. Dit gaat langzamer dan verwacht en levert vertraging op.  Voorbereiding ontwikkeling kade en kavels op marine terrein voor civiel medegebruik (RWS 
lokatie) het vergroten van de capaciteit waardoor aan de stijgende vraag kan worden voldaan.  De aanleg van de vingerpieren bij zowel de Moormanbrug als bij de CIV  zijn afgerond. 

 
Den Helder op de kaart 
De branche is zeer geïnteresseerd in ontwikkelingen in Den Helder. De  beide havenbijeenkomsten, 

het IRO-congres (branchevereniging offshore) zoals ook het jaarlijks havenmeestercongres, waarbij  

Port of Den Helder  gastheer was, waren uitstekend bezocht. 

3.2 Ontwikkelingen komend half jaar 
Komend half jaar staan de volgende mijlpalen op stapel:  Voortzetten overleg medegebruik defensie: RWS locatie ontwikkeling  Overleg  over de invulling van onder meer het complex “Buitenveld” en het medegebruik van 

ander terreinen binnen het marine complex.  Bacteriologische corrosie bij de Paleiskade (aanbrengen van een coating op de damwand): de 

werkzaamheden zijn in uitvoering en worden begin 2014 afgerond. 

 De Port of Den Helder is voornemens zich te laten certificeren als “ecoport”, de voorbereiding zijn 
hiervoor in gang gezet en dit zal worden gerealiseerd in 2014.  

 
3.3 Doorkijk naar 2014 – 2015 

De doorkijk naar 2014 - 2015:  Oplevering bedrijventerrein Kooypunt III a 
 

4. Financiën 
Eenmaal per jaar wordt een kwantitatieve risico analyse gemaakt op basis van de geïnventariseerde 
kwalitatieve risico’s. De exploitatie per 1 januari 2013 na de verzelfstandiging van Port of Den Helder 
per 1 januari 2013 fungeert als financieel kader voor deze halfjaarrapportage. 

Het doel van de halfjaarrapportage ten aanzien van de financiën is om u inzicht te geven in de actuele 
financiële ontwikkelingen in relatie tot de exploitatie per 1 januari 2013.  

In het bedrijfskarakter van de Port kun je een ‘standaard’ bedrijfsvoering onderkennen en de ‘tijdelijke’ 
grondexploitatie. Aangezien deze laatste feitelijk van incidentele aard is, is het bedrijfseconomisch van 
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belang dat de standaard bedrijfsvoering zich zelf bedruipt. Om deze reden is het wenselijk dat beide 
elementen onderkend worden in de financiële rapportages. 

 

Om de verzelfstandiging van de haven budgettair neutraal in de gemeentelijke administratie te laten 
verlopen is het noodzakelijk dat aan de haven overgedragen inkomsten-posten gecompenseerd 
worden. Deze compensatie wordt tot uitdrukking gebracht in de vorm van een door de haven uit te 
keren winst-dividend. 

Dit dividend wordt ook gebaseerd op resultaat uit standaard bedrijfsvoering en resultaat uit de 
grondexploitatie. Het dividend uit de standaard bedrijfsvoering moet minimaal € 300.000 bedragen, 
jaarlijks kan dan bezien worden of aanvullend dividend mogelijk is waarbij de winst uit grondexploitatie 
feitelijk ook toe komt aan de gemeente. 

 

Financiële ontwikkelingen 

Zoals gezegd is het doel van de halfjaarrapportage ten aanzien van de financiën is om u inzicht te 
geven in de actuele financiële ontwikkelingen in relatie tot de prognoses zoals die ten grondslag aan 
het besluit tot verzelfstandiging hebben gelegen. 

Deze 2
e
 halfjaarapportage 2013 is gebaseerd op de werkelijke cijfers t/m oktober 2013 en aangevuld 

met de nog te verwachten kosten en opbrengsten voor de maanden november en december 2013. 
Deze ramingen zijn gebaseerd op de beschikbare informatie per eind november 2013. De financiële 
cijfers met betrekking het gehele jaar 2013 worden momenteel (eind februari) gecontroleerd door de 
accountant. 
Ten opzichte van de 1

e
 halfjaarrapportage is de prognose van het exploitatieresultaat 2013 

toegenomen van circa € 600.000 tot circa € 800.000. Een analyse van de afwijkingen ten opzichte van 
de ramingen en de 1

e
 halfjaarrapportage wordt gegeven in onderstaande tekst. In de onderstaande 

tabel worden de financiële cijfers 2013 op een rij gezet, waarbij de vergelijking met het MTBS rapport 
wordt meegenomen. Hiervoor wordt ook verwezen naar en aangesloten bij de Rib  RI13.0161 (2013). 

 

    
Verwacht Begroting MTBS Afw tov 

    
werkelijk RVC 2013 

 

begr 
RVC 

    
2013 

   Haven- en kadegelden 
 

3.468 3.445 3.468 -23 

Opbrengst gronden 
  

1.891 1.821 1.842 -70 

Opbrengst water 
  

45 136 136 91 

Opbrengst gebiedsontwikkeling 350 350 350 0 

Opbrengst Nieuwe Diep 20 
   

120 
 Opbrengst Kooypunt 

   
2.129 

 

    
5.754 5.752 8.045 -2 

        

        Personeelskosten 
  

-2.620 -2.530 -2.992 90 

Kosten automatisering 
 

-61 -76 
 

-15 

Huisvestingskosten 
  

-108 -95 0 13 

Technisch beheer/onderhoud kaden -1.182 -1.264 -1.192 -82 

Diverse dienstverlening/uitgaven -759 -326 
 

433 

Rentekosten 
  

-186 -467 -467 -281 

Kst ontwikkeling gronden Kooypunt 
  

-1.948 
 

    
-4.916 -4.758 -6.599 158 

        Resultaat (positief) 
  

838 994 1.446 156 
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Toelichting 

Personeelskosten en technisch beheer 

Onder personeelskosten MTBS ad 2,992 mln staat nog opgenomen circa 0,5 mln aan overige kosten 

zoals software, huisvestingskosten en kosten advertentie & reclame. De aanpassingen in de 

begrotingscijfers  van MTBS en RVC 2013 met betrekking tot de grondexploitatie moeten nog nader 

worden toegelicht en worden doorgerekend in het meerjarenperspectief om te kunnen worden 

beoordeeld. Dit wordt verwacht in de stukken voor de AVA in april 2014 (businessplan en begroting 

2014). 

 

Globale beschouwing opbrengsten 

Het haven- en kadegelden en de opbrengsten van de gronden zijn bijna gelijk aan de begroting.  Er 

zijn  2.500 zogenaamde portcall’s genoteerd. Er is een toename in de omvang van de schepen, dit 
betekent veelal een hogere inname voor haven en kadegelden. Hierdoor is het niet gebruiken van de 

visserijkade in het eerste half jaar gecorrigeerd. 

Hierbij zit ook inbegrepen een meeropbrengst van circa €190.000 aan ISPS heffingen. Het behaalde 

voordeel op deze post wordt gebruikt voor toekomstige uitgaven. 

De opbrengsten van de waterleveranties zijn circa € 90.000 lager dan begroot en wordt veroorzaakt 

door vertragingen in het afsluiten van overeenkomsten. 

 

Globale beschouwing kosten 

De hogere kosten per saldo van € 150.000 worden voornamelijk veroorzaakt door eenmalige kosten 

welke zijn veroorzaakt door de verzelfstandiging. 

 

Globale beschouwing investeringen 

Nog niet opgenomen in financiële rapportage. Dit wordt verwacht in de stukken voor de AVA in april 

2014 (businessplan en begroting 2014). 

 

Globale beschouwing grondexploitatie 

Nog niet opgenomen in financiële rapportage. Dit wordt verwacht in de stukken voor de AVA in april 

2014 (businessplan en begroting 2014). 

 

Eindconclusie financieel 

In deze rapportage wordt alleen de exploitatie behandeld en wordt nog niet ingegaan op de 

ontwikkelingen op enkele balansposities zoals het onderhanden werk met betrekking de 

grondexploitatie Kooypunt, de ontwikkelingen rondom het Regionaal Havenbedrijf Kooyhaven en de 

stand van zaken met betrekking tot de lopende investeringen. 
Ten opzichte van de 1

e
 halfjaarrapportage 2013 is de winstraming verhoogd naar circa € 800.000. 

 
5. Risicoparagraaf 
De risico’s die in de komende periode mogelijk kunnen ontstaan zijn:  RHB: 

o Voortgang consortium over de wijze van invulling, de fasering met betrekking tot de 

aanleg en de afnamegaranties.  Dit heeft nog niet tot een afronding geleid. 

o Bestemmingsplanprocedures RHB Kooyhaven  Bestemmingsplanprocedure Kooypunt 3a  Meerjarig investeringsprogramma (MIP): er ontbreekt een MIP.  Globale beschouwing grondexploitatie 

 

Bovenstaande risico’s zijn een mix van kwalitatieve en kwantitatieve risico’s. Indien risico’s zich 
voordoen worden deze verwerkt in de verschillende documenten die onderdeel zijn van de planning- 

en controlcyclus van de gemeente Den Helder. De directe financiële gevolgen voor de gemeente als 

aandeelhouder zijn in ieder geval € 300.000 vanwege gewenst ‘vast’ dividend. 

 

Een indirect risico ligt ook opgesloten in het feit dat de gemeente  een verliesgevende 

havenexploitatie zal willen ondervangen. De kwantificeerbare  bedragen (€ 300.000 en € 2.200.000) is 

opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing van de programmabegroting 

2014 van de gemeente Den Helder. 
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