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Gevraagd besluit:
voor de uitvoering van de conferentie European Maritime Day in Den Helder € 62.500,- beschikbaar te stellen
ten laste van de algemene middelen in het jaar 2021.
Publiekssamenvatting
De European Maritime Day (EMD) is een jaarlijkse, tweedaagse conferentie voor de maritieme sector, voor
beleidsmakers en beslissers in de EU-landen. De EMD wordt elke keer in een ander land georganiseerd. In
2021 gaat de EMD gehouden worden in Den Helder. Het ministerie van I&M (nu: I&W) en de provincie NoordHolland hebben de kandidatuur van Den Helder ondersteund. Het organiseren, en financieren is een
gezamenlijke verantwoordelijkheid van Europa, het Rijk, provincie Noord-Holland en de gemeente. Willemsoord
en De Kampanje hebben de goede faciliteiten om een EMD-conferentie te laten plaatsvinden. De gevraagde
gemeentelijke bijdrage in de kosten van de EMD-conferentie in 2021 is 62.500 euro.

Inleiding
Jaarlijks vindt de European Maritime Day (EMD) plaats. Een tweedaagse conferentie voor de maritieme sector,
beleidsvormers en beslissers in de Europese lidstaten. De EMD wordt elk jaar in een ander EU-land
georganiseerd. Op voorspraak van gedeputeerde Loggen van de provincie Noord-Holland, en burgemeester
Schuiling, is met ondersteuning van het ministerie van I&M (thans genoemd: ministerie van Infrastructuur &
Waterstaat) de kandidatuur van Den Helder voor de EMD in 2021 in Brussel onder de aandacht gebracht.
Intussen is door het Directoraat-Generaal voor Maritieme Zaken en Visserij van de Europese Commissie
bevestigd aan het ministerie van I&M (thans: I&W) dat Den Helder de gaststad voor de European Maritime Day
in het jaar 2021 is. Het organiseren, evenals het financieren is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van
Europa, Rijk, provincie Noord-Holland en gemeente Den Helder.
Het organiseren van de European Maritime Day is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, inclusief financiering,
tussen de Europese Commissie en de gaststad (en in ons geval samen met de provincie Noord-Holland). Er
wordt verwacht dat vervoer, accommodatie en de locatie van de conferentie naar hoge standaard worden
georganiseerd, theoretisch uitgaande van ongeveer 1.000 deelnemers. In de praktijk zou het aantal deelnemers
eerder rond de 500 à 800 personen kunnen liggen.
De mogelijkheden van Willemsoord en De Kampanje zijn in positieve zin opgevallen als goede faciliteiten voor
het houden van de beoogde European Maritime Day in 2021. De benodigde overnachtingscapaciteit voor het te
verwachten aantal deelnemers is nog wel een uitdaging.
Het evenement dient gebruikelijkerwijs plaats te vinden in de derde week van mei.
Het thema van de EMD wordt door de Europese Commissie bepaald. Te denken valt aan een thema als:
havens in transitie. Daarbij zijn sub-onderwerpen als de energietransitie, het toenemend gebruik van de zee
(met de zoektocht naar evenwicht tussen voedselvoorziening (o.a. visserij), energie (olie, gas, wind en andere
vormen) en ecologie), gevolgen voor havens bij een tendens van onbemande schepen in de toekomst, etc.
Het is zaak om bij de voorbereiding en de organisatie van dit evenement de Koninklijke Marine te betrekken. In
een eerder stadium heeft gedeputeerde Loggen met Admiraal Verkerk hier al eens over gesproken.
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Het IDON (Interdepartementaal Directeuren Overleg Noordzee) heeft aangegeven dat de Topsector Water, het
NIOZ en Wageningen Marine Research betrokken moeten worden en dat naar sponsors moet worden gezocht,
zo staat in de GS-nota (929608/929611) van de provincie te lezen. Aan de gemeente Den Helder wordt
gevraagd om contacten bij de gemeente, het havenbedrijf (Port of Den Helder) en de Koninklijke Marine te
leveren, zodat op korte termijn een brainstorm kan worden gehouden over het thema EMD in Den Helder. De
gedeputeerde zelf heeft de toekomst van Marine Services voorgesteld als thema, aldus genoemde GS-nota.
Naast de zakelijke conferentie, de feitelijke EMD, zou een publieksevenement gewenst kunnen zijn. Een
maritiem festival, zoals dat in enkele gevallen in eerdere jaren van het EMD het geval was. Daarvoor zou het
zwaartepunt dan in het weekend komen te liggen, aansluitend op de EMD-conferentiedagen. Een mogelijk
publieksevenement valt overigens buiten de focus van het voorliggend advies.

Beoogd maatschappelijk resultaat
De EMD conferentie in 2021 dient bij te dragen aan het toekomstgerichte economisch profiel van Den Helder.
De aantrekkelijkheid van deze stad en deze regio voor de maritieme en de energie-sector wordt met een
dergelijk evenement, inhoudelijk en publicitair, onder de aandacht gebracht.

Kader
- Bestuursopdracht Haven, onder het regionaal programma De Kop Werkt
- Marketingstrategie North Sea Energy Gateway (NSEG), deelproject onder de bestuursopdracht Haven
- ontwikkeling van het maritieme profiel van Den Helder
- ontwikkeling van werk en ondernemerskansen in de maritieme sector in Den Helder en de regio Kop van
Noord-Holland
- ontwikkeling van de rol van Den Helder in de energietransitie, met name de energietransitie op zee.

Argumenten
Een dergelijke conferentie op Europese schaal geeft Den Helder de mogelijkheid om zich nationaal en
internationaal te profileren en te positioneren als toekomstgerichte stad en haven voor de maritieme sector en
de dienstverlening op zee.
Het mede-organiseren van een conferentie als de EMD sluit aan bij de inzet die we doen met de branding North
Sea Energy Gateway (NSEG), deelproject onder de bestuursopdracht Haven van het programma De Kop
Werkt.
Een conferentie als de EMD geeft Den Helder de kans om zich te profileren in de grote opgave van de
energietransitie, met name de energietransitie op zee.

Maatschappelijke aspecten
Draagvlak
Het voorstel leent zich niet voor het houden van een referendum, want het houdt verband met besluiten van
hogere overheden.

Duurzaamheid
Beoogde onderwerpen van de EMD-conferentie zijn het duurzaam gebruik van de zee, in de zoektocht naar en
balans tussen voedselvoorziening, energie en ecologie. De Europa-brede energietransitie heeft alles te maken
met de duurzaamheidsdoelstellingen ten aanzien van hernieuwbare energie.

Financiële consequenties
De kosten van de zakelijke conferentie EMD 2021 worden door de Europese Commissie geschat op 350.000 500.000 euro. We gaan uit van het maximum bedrag, De helft hiervan (250.000 euro) wordt door de EU
betaald. Het IDON (Interdepartementaal Directeuren Overleg Noordzee) heeft besloten dat 125.000 euro (25%)
door het ministerie van I&M betaald wordt. De resterende 25% (125.000 euro) moet dan door provincie NoordHolland en Den Helder gezamenlijk worden gedragen. Het wordt verwacht dat Den Helder de helft van dat
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bedrag zal dragen. Derhalve wordt aan de raad gevraagd om € 62.500,- beschikbaar te stellen ten laste van de
algemene middelen in het jaar 2021.
Op dit moment is onduidelijk hoe de financiële stromen van het project er concreet uitzien. Concreet is de
inschatting van onze maximaal bijdrage van € 62.500 in het jaar 2021. De begrotingswijziging betreft 2021 en
geldt ter kennisgeving.
Communicatie
Het plaatsvinden van de conferentie EMD 2021 zal ten volle communicatief worden benut. De communicatie
strategie moet nog uitgewerkt worden. Nu is het nog te vroeg voor strategische communicatie voor zowel de
professionele doelgroepen als het algemene publiek. Vanaf het moment dat het thema van de EMD conferentie
van het jaar 2021 wordt bekend gemaakt zal de communicatie naar de professionele doelgroepen en het
algemene publiek opgebouwd worden.
De communicatiestrategie wordt afgestemd met de mede-organisatoren van de conferentie: de Europese
Commissie, het ministerie van I&W en de provincie Noord-Holland.

Realisatie
Er is wordt voor de organisatie van dit evenement een ambtelijk team van Rijk, provincie en gemeente
samengebracht. De communicatie met de Europese Commissie en het ministerie van I&W verloopt via
ambtenaren van de provincie Noord-Holland. Er is rekening mee te houden dat bijvoorbeeld de veiligheid en
vergunningverlening ook ambtelijke capaciteit zal vergen.
Nadat meer duidelijkheid is verkregen over de invulling en verwachtingen ten aanzien van een EMD in Den
Helder, zal als volgende stap een brainstormsessie worden georganiseerd met Port of Den Helder, Koninklijke
Marine, Topsector Water, NIOZ, Wageningen Universiteit en genoemde overheden.

Den Helder, 16 januari 2018.
Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

burgemeester
Koen Schuiling

secretaris
Robert Reus
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