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Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie ChristenUnie/D66 betreffende 
schriftelijke vragen met betrekking tot Sail 2013 

 

 
Aan de fractie ChristenUnie/D66 

i.a.a. de leden van de Gemeenteraad 
 

Op 3 januari 2013 heeft u onder verwijzing naar artikel 39 van het reglement van orde voor de 

vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over vragen met betrekking tot Sail 2013: 

 

1 Bent u het met ons eens dat Sail Den Helder 2013 een ultieme gelegenheid is om onze stad 

en al haar mogelijkheden te promoten? 

2 Gaat u de organisatie van Sail 2013 houden aan de afspraken in de overeenkomst? 

3 Zo niet: op welke wijze denkt u dan de lokale ondernemers een plek te kunnen gunnen op het 

evenemententerrein? 

4 Gaat u de organisatie van Sail 2013 aanspreken op het verstrekken van duidelijkheid met 

betrekking tot de ligplaatsen van schepen met als thuishaven Den Helder? 

5 Volgens de organisatie van Sail 2013 kost het evenement 2 miljoen euro en dat is de reden 

dat zowel die 45 euro per opvarende afgedragen moet worden als wel dat lokale ondernemers 

niet in staat zijn om de gevraagde pacht te betalen. Dit bedrag is veel hoger dan de Sail in 

2008. 

6 Wat is de meerwaarde van een zakelijke organisatie? 

7 Rechtvaardigt dat de enorme kostenstijging? 

8 Gaat u er voor zorgen dat het een evenement wordt waarbij lokale ondernemers volop kunnen 

profiteren van de verwachtte toestroom van publiek? 

 

 

Alvorens wij uw vragen beantwoorden hechten wij er aan om als reactie op de inhoud van de inleiding 

van uw brief nogmaals het volgende onder uw aandacht te brengen. Op grond van de evaluatie van 

de Tall Ships’ races in 2008 is vanaf het begin af aan duidelijk gesteld dat een omvangrijke 
gemeentelijke inspanning bij de organisatie van het evenement met de gemeente in haar regierol en 

ook verwijzend naar de evenementennota “ Den Helder gevierd” niet wenselijk is. Sail 2013 wordt dan 

ook volledig door en onder de verantwoording georganiseerd van de Stichting Sail Den Helder 2013. 

Net als in 2008 heeft de stichting een directeur aangesteld die de daadwerkelijke organisatie 

aanstuurt. De gemeentelijke inspanningen beperken zich dan ook tot het coördineren van de 

gemeentelijke bijdrage aan dit nautisch evenement die bestaat uit m.n. de volgende delen: 

- financiële bijdrage (vastgelegd in Sponsorovereenkomst en bijbehorend businessplan en in 

samenspraak met de citymarketing organisatie Top Van Holland opgesteld marketingplan) 

- werkzaamheden in natura, uitvoering autonome taken van de gemeente (o.a. 

vergunningverlening, representatief beeld van de stad). 

Op basis van de voorbereidingen en de reguliere gesprekken met directie en bestuur van de stichting 

hebben wij het volste vertrouwen dat Sail Den Helder 2013 een prachtig evenement wordt voor de 

lokale bevolking en bezoekers uit binnen- en buitenland waarbij Den Helder en de Noordkop 

(inter)nationaal economisch worden gepromoot in de meest ruime zin van het woord met veel 

economische toegevoegde waarde voor lokale ondernemers en partijen. 

  

 Wij beantwoorden deze vragen dan ook als volgt 

 

Ad 1. Ja, dit publieksevenement heeft alle potentie om nationale en internationale exposure te 

genereren voor Den Helder als maritieme stad bij uitstek en de regio. 

Ad 2. Onze doelstelling is dat alle contractuele, financiële en andere verplichtingen van betrokken 

partijen rond het evenement op correcte wijze worden uitgevoerd en alle verplichtingen op 

correcte wijze zijn afgerond op 31 december 2013 

Ad 3. Dit is in eerste instantie een vraag die u dient te stellen aan de organiserende stichting. De 

Stichting Sail Den Helder 2013 heeft echter aangegeven dat er nog geen beslissingen 
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genomen zijn met betrekking tot de horeca invullingen en toewijzing, met uitzondering van de 

catering voor de schepen (deze catering is reeds toegewezen aan een Helders bedrijf). Zij 

voeren op dit moment een goed, open en constructief overleg met coöperatieve en 

constructieve horecapartijen in Den Helder, dit overleg loopt nog. 

Ad 4. Nee, ook het toewijzen van ligplaatsen voor alle deelnemende schepen is een taak voor de 

stichting. Het ligplaatsenplan is onderdeel van de vergunning en het daarbij behorende 

veiligheidsplan. De doelstelling is om het vergunningenboek voor 1 mei 2013 gereed te 

hebben. 

Ad 5 

t/m 8 Voor de beantwoording van deze vragen verwijzen wij u naar de inleiding.  

 

Wij vertrouwen erop u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 

 
Den Helder, 15 januari 2013 
 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

J.E. Diepeveen  
  


