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Financieringsbehoefte Port of Den Helder

Raadscommissie Bestuur en Middelen 22 mei 2018

Doel van de presentatie

• Informatie over ontwikkelingen civiel-militaire 
samenwerking, Building with Nature en Wind op 
zee 

• Informatie over liquiditeitstekort Port of Den 
Helder

• Inzicht in afwegingen van college van B&W
• Inzicht in het proces tot besluitvorming
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Ontwikkelingsopgave (civiel-militaire 
samenwerking)

• Ontwikkelingsagenda/routekaart aanpassen om in te spelen 
op de vraag en op de ontwikkeling bij Defensie.

• Defensie wil samenwerken met industrie en kennisinstituten 
maritiem cluster om kansen voor vestiging hoogwaardige 
bedrijven en meer werkgelegenheid te vergroten.

• Building with Nature is de stip op de horizon: 
natuurkwaliteit en meer nautische(manoeuvreer)ruimte  

• Den Helder, Provincie en Defensie herijken samen de 
ontwikkelingsopgave met parallel daaraan het voorbereiden 
ontwikkeling Harssens.
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Building with Nature
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Wind op zee

• Off shore: mede aanleiding uitbreiding Kustwacht
• Den Helder Airport: Hubs & Satellites
• Samenwerkende heliports: altijd combi haven en 

luchthaven
• Defensie: NH90 helikopters naar Den Helder
• Haven en luchthaven bieden know how en 

maintenance
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Toekomstige windparken op zee
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Port of Den Helder speelt in op de 
markt

• Teruglopende off shore markt olie en gas
• In afwachting markt off shore energietransitie

Offshore Olie en gas Offshore Energietransitie
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Kerntaken Port of Den Helder 
1. Faciliteren en coördineren van het gebruik van de haven 

door de scheepvaart;
2. Het aantrekken en stimuleren van nieuwe haven 

gerelateerde bedrijvigheid;
3. Technisch beheer van de haven en kunstwerken
4. Uitgeven van ruimte aan bedrijven 
5. Gebieds- en havenontwikkeling 

De taken 3 en 4 leiden tot de hierna toe te lichten 
financieringsvraag
Voor de hiervoor beschreven gebiedsontwikkeling worden 
investeerders c.q. een tweede aandeelhouder gezocht.

8



16-5-2018

5

De vraag van Port of Den Helder 
Aandeelhoudersvergadering PoDH heeft 30 april 2018 
besloten:
• De termijn voor opmaak en vaststelling jaarrekening en 

jaarverslag te verlengen tot en met 31 oktober 2018
• Een verzoek van PoDH om een bijdrage van € 7 mln. voor 

het jaar 2018 voor te leggen aan het college en 
gemeenteraad van Den Helder, zodat PoDH tot minimaal 
eind 2019 aan haar verplichtingen kan voldoen 
(liquiditeitsvraag).

Het besluit op het verzoek moet uiterlijk in de raad van 24 
september 2018 worden genomen om te voorkomen dat PoDH 
niet meer aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. 
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De vraag van Port of Den Helder
PoDH geeft aan de € 7 mln. in 2018 en 2019 nodig te hebben 
voor:
• Investeringen in het rendabele deel van het onderhoud
• Nog geen uitgifte van gronden Kooyhaven: negatief effect 

op exploitatie 
• Investeringen in het onrendabele deel van het onderhoud

Eind 2018 blijkt uit het nieuwe bedrijfsplan en de daarop 
aansluitende meerjarenbegroting 2019-2023 wat de 
benodigde aanvullende financiering is. Voor de periode 2018-
2023 verwachten we een totale vraag van  circa 21 mln. (incl. 
bovenstaande € 7 mln.). 
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De beheeropgave van Port of Den 
Helder

College verkent oplossingsrichtingen en 
consequenties (1)
Wat is de rol van het college als aandeelhouder: 
Functioneren van Port of Den Helder borgen en 
voorwaarden stellen aan (nieuwe) investeringen.

Voorwaarde van de aandeelhouder bij de 
financieringsvraag:
- Herijken beoogde resultaten en taken van Port of 

Den Helder.
- Een bedrijfsplan en de uitgewerkte 

meerjarenbegroting 2019-2023.
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College verkent oplossingsrichtingen en 
consequenties (2)
Rol College van Burgemeester en Wethouders: 
• Onderzoek naar voor- en nadelen terugkopen onrendabele 

delen.
• Herijking samenwerking gemeente, Provincie en Defensie 

binnen gebiedsontwikkeling haven.
• Financieringsmogelijkheden afwegen in relatie tot 

weerstandsvermogen en eigen meerjarenbegroting.

Integrale afweging van onderbouwde vraag in relatie tot 
financieringsmogelijkheden : nu kiezen voor een rekening-
courantkrediet of kasgeldlening van maximaal € 7 mln.. 
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College verkent oplossingsrichtingen en 
consequenties (3)
Proces:
• Informeren raads- en commissieleden, zoals vanavond.
• Besluit financiering € 7 mln.. raadscommissie 10 september 

en raad 24 september 2018
• Bespreekpunt bredere financieringsbehoefte meenemen in 

P&C-cyclus gemeente:
- Informatieavond voor raad over technische uitgangspunten begroting 

en ontwikkelingen in juni 2018
- Verwerking in het coalitie-/raadsprogramma en in de kadernota’s 

juni/juli/augustus 2018
- Opname in jaarrekening 2017 en 1e Turap 2018 raadscommissie  20 

juni en raad 9 juli 2018
- Besluitvorming begroting 2019-2022 raadscommissie  17 oktober en 

raad 7 november 2018
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