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1. Inleiding 

Achtergrond 

Vof 't Oost is een gemeenschappelijk bedrijf van de gemeente Den Helder en 
De Vries & van de Wiel BV, opgericht in 1993. De partners bezitten elk 50% 
van het bedrijf en delen de zeggenschap, de kosten en de opbrengsten. Doel 
van het bedrijf is het verwerken van de omvangrijke baggerspeciestromen die 
vrijkomen binnen de gemeentegrenzen. Met deze activiteit wordt een oplossing 
geboden voor een omvangrijk lokaal maatschappelijk probleem. 
In de loop der jaren zijn daar (op verzoek van de gemeente Den Helder) ande-
re milieutechnische activiteiten aan toegevoegd, zoals de reiniging van veront-
reinigde grond, de compostering van gemeentelijk groenafval, de reiniging van 
veegzand, de verwerking van boorspoeling en de inname van overtollige grond 
van gemeente en burgers. 
Het bedrijf is gevestigd op enkele locaties'op industrieterrein Oostoever aan de 
Oostoeverweg. Oorspronkelijk zou het bedrijf na tien jaar worden opgeheven. 
In 2004 echter heeft de gemeenteraad besloten dat de belangrijkste locatie, 
zijnde 't Oost 2, nog tot 2013 in de huidige omvang kan blijven bestaan. Voor 
deze locatie is in 2007 in het huurcontract vervolgens overeengekomen dat 
deze in 2015 geheel ontruimd moet zijn en opgeleverd volgens een door de 
toekomstige gebruiker in overleg met de gemeente en 't Oost te maken inrich-
tings-/beheerplan. Dit wil zeggen: ingericht als natuurgebied. 

De aanleiding om op dit moment een blik in de toekomst te werpen is tweele-
dig: 

• In de loop van de tijd zijn de verwachtingen omtrent de te verwerken 
hoeveelheden baggerspecie gewijzigd. Ook zijn de wetgeving en de rei-
nigingstechnieken niet meer dezelfde als die van de jaren voor 2004. 
Daarom is herbezinning nodig over de bedrijfsopzet van Vof 't Oost. 

• Tijdens de behandeling van de jaarstukken over 2007 is de vraag aan de 
orde gekomen of het mogelijk is om het bedrijf ook na 2014 te laten 
voorbestaan. Het College van B&W heeft daarop besloten aan het Dage-
lijks Bestuur van Vof ' t Oost te vragen om de mogelijkheden en de con
sequences hiervan te onderzoeken en (onder meer) de financiele gevol-
gen voor de gemeente in beeld te brengen. De onderzoeksresultaten zul-
len uiteindelijk moeten leiden tot een raadsbesluit over de eventuele 
voortzetting van het bedrijf. Dit rapport is het door B&W bedoelde on-
derzoek. 



Doel van het onderzoek 

Het doel van dit rapport is "de mogelijkheden en consequenties te onderzoe-
ken om Vof 't Oost na 2014 voort te zetten" (B&W-besluit 09.00242). Op basis 
van de onderzoeksresultaten kan de gemeenteraad van Den Helder hierover 
een besluit nemen. 

Leeswijzer 

De opbouw van dit onderzoek is als volgt: 
- Het rapport begint in hoofdstuk 2 met een beschrijving van de huidige si-

tuatie van Vof 't Oost; 
- Hoofdstuk 3 geeft aan wat de verwachtingen zijn voor de eerstkomende 

10 tot 15 jaar; 
- Hoofdstuk 4 brengt de consequenties van stopzetten in beeld; 
- In hoofdstuk 5 komen de mogelijkheden van voortzetting aan de orde; 
- Het onderzoek besluit met conclusiesen aanbevelingen in hoofdstuk 6. 

Bij het opstellen van dit rapport is gebruik gemaakt van de "Toekomstvisie Vof 
't Oost Den Helder Periode 2014+" van het Managementteam van Vof 't Oost 
(november 2008) en van geactualiseerde cijfers van de gemeente Den Helder. 



Helder 

'ooppunt De Kooy 



2. Huidige situatie 

2.1 Bed rijfsloca ties 

Vof 't Oost beschikt over een viertal bedrijfslocaties die gelegen zijn op het in-
dustrieterrein Oostoever. De locaties zijn ingericht voor de bedrijfsdoelen van 
de Vof en worden allemaal voliedig gebruikt. Van noord naar zuid betreft het 
de volgende locaties: 

'£ Kuitie 
De locatie xt Kuitje ligt langs de Waddendijk aan de noord-oost zijde van het 
industrieterrein Oostoever en meet circa 0,5ha. Op deze locatie vindt berging 
van grond en baggerspecie plaats. 

Insteekhaven 
Aan de noordzijde van het industrieterreiri'Oostoever, direct langs de zuidgrens 
van het marineterrein ligt de voormalige Insteekhaven van Rijkswaterstaat. 
Deze locatie van circa 2,lha is onlangs verworven door de Vof. De locatie is de 
definitieve berging van de niet verder reinigbare resten van de grond- en bag-
gerspecieverwerking. 

't Oost 1 
Deze locatie is circa 6 ha groot en geheel voorzien van vloeistofdichte folies, 
drainagesystemen en controleputten. Op deze locatie vindt scheiding en be-
werking plaats van verontreinigde grond- en baggerspeciestromen. Zo'n be-
werking is bijvoorbeeld immobilisatie ten behoeve van toepassingen in de we-
genbouw. 

't Oost 2 
Dit is de grootste en belangrijkste bedrijfslocatie, omdat hier de gebouwen en 
de weegbrug van het bedrijf zijn gevestigd. De locatie is 10,5ha groot en valt 
geheel buiten de belemmeringen vanuit de militaire belendingen. Ook deze lo
catie is geheel voorzien van vloeistofdichte folies, drainagesystemen en contro
leputten. Het grootste deel van het terrein wordt gebruikt voor baggerspecie-
en grondreiniging, compostering en baggerspecie- en grondopslag en bewer-
king van boorspoeling uit bijvoorbeeld de Noordzee. Bij de locatie ligt een los-
wal aan het Noordhollands Kanaal. Ook kunnen schepen hier door een leiding 
over de weg hydraulisch worden gelost. 



Ten zuiden van deze locatie ligt een gebied wat door de Vof al in 2001 is inge-
richt voor natuur. Dit zogenoemde "Plan Otter" is ingericht vooruitlopend op de 
inrichting tot natuurgebied van de volledige locatie van 't Oost 2 zoals dat in 
1993 was bedoeld. In 2004 heeft de gemeenteraad echter besloten dat het 
restant van de locatie door Vof 't Oost gebruikt kan worden tot 2013 en pas 
daarna hoeft te worden ingericht als natuurgebied. 

Omdat 't Oost 2 verreweg de grootste en belangrijkste loca
tie van het bedrijf is, hebben de keuzen die hiervoor ge-
maakt worden consequenties voor de Vof als geheel. 

2.2 Juridische situatie 

Eiaendom 
Het eigendom van Vof ' t Oost berust bij de twee partners gemeente Den Hel-
der (via Baggerbeheer Den Helder BV) en Milieutechniek de Vries en van de 
Wiel BV, elk voor 50%. Het Dagelijks Bestuur van de Vof bestaat uit bestuur-
ders van beide aandeelhouders. In het Managementteam zitten vertegenwoor-
digers van beide aandeelhouders. Aan de gemeente Den Helder wordt jaarlijks 
een managementvergoeding uitgekeerd vanwege de ambtelijke inzet. 

Bedrijfsvoerina 
Voor de bedrijfsvoering en voor alle locaties beschikt de Vof over alle vereiste 
vergunningen en certificaten. Om de geldigheid hiervan te behouden legt de 
Vof sterke nadruk op het ontwikkelen en bijhouden van de hiervoor noodzake-
lijke vakkennis. Uiteraard zijn ook de producten voorzien van de benodigde 
certificaten en toepassingsvergunningen. 

Beschikbaarheid locaties 
De locatie van 't Oost 1 wordt gehuurd van het Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier en de Insteekhaven is in eigendom bij de Vof. De overige 
twee locaties 't Oost 2 en 't Kuitje worden gehuurd van de gemeente Den Hel
der. Het huurcontract met de gemeente loopt tot 31 december 2015, het con
tract met HHNK wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd met een jaar. 

Oorspronkelijk is Vof opgericht om tijdelijk een knelpunt in de Helderse wate-
ren op te lossen. Dat wil zeggen tot dat een provinciaal baggerdepot in deze 
regio in de behoefte kon voorzien. Omdat de aanleg van een alternatief depot 
is uitgebleven heeft de Raad van Den Helder in 2004 besloten 't Oost 2 in zijn 
huidige vorm tot het jaar 2013 in stand te houden en wel op de huidige locatie. 



Voor de locatie van 't Oost 2 vermeldt het in 2007 gesloten huurcontract dat 
bij de beeindiging van de overeenkomst het "verhuurde geheel ontruimd en in 
de staat te worden opgeleverd volgens te maken inrichtings-/beheersplan door 
de toekomstige gebruiker in overleg met verhuurder en huurder, een en ander 
ten genoegen van de gemeente en met inachtneming van het bepaalde in arti-
kel 17 van de overeenkomst" (betreft uitgevoerde milieuonderzoeken t.b.v. 
vaststellen/opleveren van de nulsituatie). 
Dit betekent dat vanaf 31 december 2012 de activiteiten op de locatie 't Oost 2 
dienen te worden afgebouwd en dat tot 31 december 2015 de gelegenheid is 
om dit terrein in te richten als natuurterrein. De tussenliggende periode is no-
dig omdat sommige partijen baggerspecie of grond een bewerkingstrijd van 
enkele jaren hebben. 

Hoewel door de aanpassing van de regelgeving en inlopen van achterstanden 
in het onderhoud het aanbod van bagger afneemt, zal ook na 2014 binnen de 
gemeente bagger, groenafval, veegzand etc. dienen te worden verwerkt. Tij-
dens de presentatie van de jaarstukken van Vof 't Oost in 2007, diende vanuit 
de gemeenteraad de vraag zich aan of de activiteiten mogelijk konden worden 
voortgezet na 2014. Mede vanuit die achtergrond heeft het college van B&W 
van Den Helder in maart 2009 de Vof verzocht onderzoek te doen naar de om-
vang en levensvatbaarheid van de Vof na 2014, daarbij alle bestaande locaties 
van de Vof in Den Helder te betrekken en tevens de effecten voor de gemeente 
zichtbaar te maken. 

Samengevat voor locatie 't Oost 2: 
- Raadsbesluit tot voortzetting in huidige vorm en op huidige locatie tot 31 

december 2012 
- Voortzetting in aangepaste vorm (afbouwend) na 2012, vooruitlopend op 

volledige ontruiming in 2015 
- Vraag van raadsleden inzake voortzetting na 2014 
- Verzoek van B&W tot onderzoek naar consequenties van voortzetting na 

2014 
- Volgens huidig huurcontract ontruimd en ingericht tot natuurterrein op 

31 december 2015. 



Bestemminasplan en verqunninaen 
In augustus 2006 is het bestemmingsplan Oostoever 2004 van kracht gewor-
den. De bestemming van de voor Vof 't Oost belangrijke terreinen is als volgt. 

'£ Kuitie 
- Bestemming: boezemkering 

Voor deze locatie is vergunning verleend t.b.v. inname categorie 0,1 en 2 bag-
gerspecie op grond van de Wm, Wvo en een keurontheffing. 

Insteekhaven 
- bestemming baggerstort: 

o baggerstort, baggerverwerking en afvalwaterverwerking; 
o toegestane bouwwerken t.b.v. de opslag en verwerking van bag

gerstort; 
Voor deze locatie is vergunning op grond van de Wm en Wvo verleend ten be-
hoeve van de berging van niet-reinigbare klasse 3 en 4 specie. 

'f Oost 1 
- bestemming baggerstort: 

o baggerstort, baggerverwerking en afvalwaterverwerking; 
o toegestane bouwwerken t.b.v. de opslag en verwerking van bag

gerstort; 
- een deel van het terrein van Oost 1 (grenzend aan de rioolwaterzuive-

ring) heeft een dubbelbestemming namelijk: rioolwaterzuiveringsinstalla-
tie en baggerstort. 

Voor deze locatie is op grond van de Wm en Wvo vergunning verleend ten be-
hoeve van de berging van baggerspecie tot en met klasse 4. 

'£ Oost 2 
- bestemming baggerstort: 

o baggerstort, baggerspecieverwerking en afvalwaterverwerking; 
o toegestane bouwwerken t.b.v. de opslag en verwerking van bag

gerstort; 
- B & W heeft wijzigingsbevoegdheid om de bestemming te wijzigen in na-

tuurgebied; 
Voor deze locatie is op grond van de Wm en Wvo vergunning verleend ten be-
hoeve van de berging van baggerspecie tot en met klasse 4. 
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2.3 Bedrijfsactiviteiten 

Baggerspecie 
Vof 't Oost is oorspronkelijk opgericht om de baggerspecie afkomstig uit de 
Koopvaarders-binnenhaven in Den Helder te bergen. Schepen konden de ka-
den en werven door de aanwezige bagger niet meer bereiken.. Hiermee was 
een groot lokaal maatschappelijk belang gemoeid. Destijds was nergens in 
Noord-Holiand een bergingslocatie beschikbaar voor verontreinigde baggerspe
cie. Er lag overigens wel een provinciaal beleidsvoornemen om zo'n (groot-
schalige) baggerspecielocatie te realiseren. Het belang van de gemeente bij 
het baggerspeciewerk was gelegen in de werkgelegenheid bij scheepswerf Vis-
ser, het economische belang van het nautische gebruik van de Koopvaarders-
binnenhaven en het verzoek van het Rijk aan de gemeente om (in het kader 
van de Brokx-nat operatie) het beheer en onderhoud van de Koopvaardersbin-
nenhaven over te nemen. De baggerspecie in de Koopvaarderbinnenhaven was 
dusdanig verontreinigd dat een groot deel voldeed aan de classificering als 
chemisch afval. Ten tijde van de oprichting van de Vof 't Oost was de opslag en 
verwerking van chemische afvalstoffen voorbehouden aan overheidsbedrijven. 
Het was het voornemen de baggerspecie over te brengen naar het geplande 
grootschalige provinciale baggerspeciedepot zodra dat gereed zou zijn. Het de
pot in Den Helder zou dan worden ontmanteld. Vandaar dat oorspronkelijk 
werd ingezet op een levensduur van maximaal tien jaar voor Vof 't Oost. Ech-
ter: als gevolg van gewijzigd provinciaal beleid is het grootschalig provinciale 
depot nooit gerealiseerd. 
Vanaf de start van Vof 't Oost is de ontvangen baggerspecie bewerkt en ge-
droogd, waarbij o.a. zand als herbruikbare grondstof werd gewonnen. Gemid-
deld is in de afgelopen jaren 48.000 m3/jaar verwerkt. 
Baggerspecieverwerking is steeds verreweg de grootste bedrijfsactiviteit ge-
weest (circa 55% van de verwerkte hoeveelheden). De activiteiten van het be-
drijf zijn - op verzoek van de gemeente Den Helder - in de loop van de jaren 
echter verbreed. 
Vanaf 2002 vervult het bedrijf een duidelijke rol en functie als milieupark waar 
verschillende minerale - en organische reststromen worden be- en verwerkt tot 
nuttige (secundaire) bouw- en grondstoffen. Ook komen de materiaalstromen 
niet meer alleen uit de gemeente Den Helder. Vof 't Oost heeft daarmee ook 
een regionale functie. 

Grond 
Naast baggerspecie (in verschillende klassen van verontreiniging) worden ook 
grondstromen verwerkt. Ook deze grondstromen kennen verschillende klassen 
van verontreiniging. Door Vof 't Oost wordt de grond zodanig bewerkt dat het 
grootste deel ervan weer als secundaire bouwstof kan worden afgezet. 
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Veeqzand 
De laatste jaren is vanuit de gemeente veegzand uit de straatveegmachines 
ter verwerking aangeboden. Ook uit dit veegzand wordt zoveel mogelijk zand 
gewonnen en andere herbruikbare stoffen. 

Groene materialen 
In bescheiden mate heeft Vof 't Oost voor de gemeente een composteringsfaci-
liteit opgezet. Hierin worden enkele duizenden tonnen compost per jaar gepro-
duceerd uit plantsoenafval, bermmaaisel en schouwmateriaal. De afzet vindt 
onder meer plaats aan de bevolking die periodiek gratis compost kan halen. 
Hiervan wordt zeer veel gebruikt gemaakt. 

Boorspoelina 
Voor het functioneren van Den Helder als haven voor off-shore activiteiten in 
de olie-industrie is de mogelijkheid van verwerking van boorspoeling een be-
langrijk pluspunt. Ook dit gebeurt op 't Oost. Uit de boorspoeling worden zo
veel mogelijk herbruikbare reststoffen gehaald. 

Innovatie 
Door de samenwerking met de Vries & van de Wiel BV kan Vof 't Oost beschik-
ken over een achterban van onderzoekers en technici die voortdurend werken 
aan verbetering van de technische processen. Vof 't Oost heeft al meerdere 
innovaties op het eigen terrein ontwikkeld en kon door de samenwerking ook 
elders ontwikkelde innovaties snel implementeren. Kennisontwikkeling is een 
belangrijk aspect van de bedrijfsvoering. 

2.4 Duurzaamheid 

De bedrijfsactiviteiten van Vof 't Oost bevorderen de duurzaamheid van de 
samenleving. Dat begint al met de herkomst van de materiaalstromen, met 
name de baggerspecie. Door het regelmatig baggeren van de stadswateren 
zijn deze schoon en verbetert de waterkwaliteit. Daardoor hebben ze een 
steeds belangrijker rol in het totale Helderse milieu. Deze kwaliteitsverbetering 
sluit zeer goed aan op de doelen van het "Waterplan Den Helder" van gemeen
te en Hoogheemraadschap waarin hoge ambities zijn geformuleerd over de 
kwaliteit van de stadswateren. 
De bedrijfsvoering is er op gericht om uit de aangeboden materiaalstromen 
zoveel mogelijk herbruikbare grondstoffen te winnen. Dat gebeurt door bewer-
king (bijvoorbeeld immobilisatie en droging), scheiding (zand en slib apart) en 
reiniging (bijvoorbeeld landfarming). 



De activiteiten leiden er toe dat afvalstromen sterk in volume worden vermin-
derd en dat primaire grondstoffen worden bespaard. In de loop van de tijd is 
de toepasbaarheid van de producten uit het bedrijf steeds verbeterd waardoor 
er een steeds bredere toepassing plaats vindt als grond-/bouwstof. 

De bedrijfsactiviteiten van Vof xt Oost passen heel goed in het duurzaamheids-
beleid van de gemeente en van de Vries en van de Wiel BV. 
De gemeenteraad van Den Helder heeft op 18 januari 2010 de "Nota Duur-
zaam Den Helder 2009-2013" vastgesteld. Daarin wordt het klimaatbeleid in 
algemene zin vastgelegd en verder uitgewerkt naar vier belangrijke beleidster-
reinen voor duurzaamheid. 

Vooruitlopend op de uitkomst van nog lopende onderzoeken wordt als reele ambitie voor Den Helder ingeschat: ^ ^ 
minimaal te voldoen aan de normen en doelstellingen van het Rijks- en Europese beleid: in 2025 moet deuit-
stoot van CO2 binnen de gemeentegrenzen met de helft zijn verminderd ten opzichte van 1990. 
hierin op langere termijn verder te gaan door een beperking van de uitstoot met 80% in 2030 en in 2040 kli-
maatneutraal te zijn. 
In 2020 tenminste 20% van de energiebehoefte van Den Helder te vervullen met duurzame energie en in 2050 
voor tenminste 50%. 

Op basis van de onderzoeken kan vervolgens worden bepaald of het haalbaar is om in Den Helder nog een stap 
verder te gaan in het terugbrengen van de C02-uitstoot en de reductie te versnellen, en of het mogelijk is om de 
productie en gebruik van duurzame energie te bespoedigen. Periodieke monitoring van de reductie van C02-uitstoot 
is nodig om vinger aan de pols te houden. 

De directie van de Vries & van de Wiel BV heeft in april 2010 het duurzaam-
heidsbeleid vastgesteld dat geldt voor alle bedrijven waarin men belangen 
heeft. De nadruk ligt op het verminderen van de CC>2-uitstoot. 

De Vries & van de Wiel neemt haar verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan een duurzame leefomge-
ving en stelt zich daarom als doel om: 
• Haar energieverbruik te verminderen; 
• Zoveel mogelijk gebruik te maken van altematieve brandstoffen; 
• Zoveel mogelijk gebruik te maken van groene stroom. 

Het management en alle medewerkers zetten zich in om deze beleidsprincipes toe te passen. 

Ook de situering van de bedrijfslocaties versterkt het duurzame karakter. Door 
de nabijheid van de locaties bij elkaar en bij de bron van de meeste materiaal-
stromen (de gemeente Den Helder) worden enorm veel transportbewegingen 
uitgespaard. Tot slot is er sprake van een vrijwel gesloten systeem: de rest-
stoffen die werkelijk niet hergebruikt kunnen worden, vinden hun definitieve 
plek op de locatie Insteekhaven. 

10 



Er is nog een ander aspect van duurzaamheid: de huidige betekenis voor de 
natuur. Niet alleen het reeds ingerichte "Plan Otter" kent een rijke vogelstand, 
ook op het huidige terrein van 't Oost 2 komen zeer veel vogels voor. Met na
me bij hoog water overtijen vele honderden vogels op de gronddijken en 
grondruggen van 't Oost 2. Ook is in overleg met natuurdeskundigen een wand 
voor oeverzwaluwen aangelegd. 

Tot slot kan gesteld worden dat de Vof ook in financiele zin duurzaam is. Het is 
een gezond bedrijf dat rechtstreeks werk biedt aan 5 personen (en indirect aan 
een veelvoud daarvan) en elk jaar winst uitkeert. 

Foto: C. ten Haaf, overiae foto's: Vof Mt Oost 
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3. Verwachte materiaalstromen na 2010 

Alle huidige bedrijfslocaties zijn minimaal beschikbaar tot en met 2015 (de lo-
catie 't Oost 1 op jaarlijkse basis). Op dit moment geldt de afspraak dat de lo-
catie van 't Oost 2 wordt ontruimd en voor eind 2015 wordt ingericht tot na-
tuurgebied. Handhaving van die afspraak betekent dat al enkele jaren eerder 
(te beginnen in 2012) de inname van materiaalstromen moet worden vermin-
derd om te voorkomen dat in 2014 de depots geheel vol liggen en alleen nog 
tegen hoge kosten kunnen worden ontruimd. Daarom is het nuttig om te be-
zien welke materiaalstromen na 2010 nog verwacht kunnen worden. 

3.1 Baggerspecie 

3.1.1 Algemeen 

Op 1 januari 2008 is het nieuwe Besluit Bodemkwaliteit van kracht geworden. 
Het gevolg daarvan is dat schone en licht verontreinigde baggerspecie sinds-
dien op veel meer plaatsen kan worden geborgen. 
Men verwacht verder dat de hoeveelheid sterker verontreinigde baggerspecie 
die vrijkomt in Nederland zal afnemen door het succesvolle milieubeleid van de 
afgelopen jaren. Op basis hiervan wordt verwacht dat de aangeboden hoeveel
heid baggerspecie aan bewerkingsinrichtingen zoals 't Oost in de komende ja
ren zal afnemen. 

3.1.2 Lokaal 

De gemeente Den Helder is aanliggende eigenaar voor de meeste stadswate-
ren en voor enkele wateren in het buitengebied. Op grand daarvan is de ge
meente ook ontvangstplichtige voor baggerspecie uit deze wateren. Door een 
achterstand in het onderhoud betreft dit een hoeveelheid van 200.000 m3 in 
een periode van 7 jaar. Gemeente Den Helder heeft de afzet van deze bagger
specie met Vof 't Oost gecontracteerd. De gemiddelde aanvoer is ingeschat op 
circa 30.000 m3 per jaar. Door vertraging van het baggerspecieplan vanuit het 
HHNK als gevolg van reorganisatie (feitelijke start was gepland in 2004) zal 't 
Oost, bij gelijkblijvend baggerspecietempo, tot en met 2014 volledig operatio-
neel dienen te zijn. Echter wanneer wordt uitgegaan van een periode van be-
werking en afzet van de ingenomen specie van drie jaar, kan Vof ' t Oost daar-
mee slechts tot 2012 baggerspecie ontvangen (het huurcontract loopt af in 
2015). Hoe de aanvoer in de toekomst gaat lopen is op dit moment nog niet 
bekend. Het Hoogheemraadschap is het definitieve baggerspecieplan momen-
teel aan het afronden. 
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Dit geeft dan meteen informatie over de structurele aanwas van baggerspecie 
in de Helderse wateren waarover het Hoogheemraadschap nu het beheer 
heeft. Deze hoeveelheid wordt nu geschat op 5.000m3 per jaar. 
Vanuit de gemeente Den Helder worden binnen 5 jaar de volgende baggerspe-
ciewerken verwacht met baggerspecie van klasse 3-4: Spoorhaven (circa 
80.000 m3), Oude Rijkswerf (50.000 m3), Nieuwe Diep 20.000 m3. 

Samenvattend kan het volgende overzicht worden opgesteld: 

Tabel 3.1 Overzicht verwachte baggerspeciebezwaar (bron: gemeente Den Helder) 
Locatie 

Waddenzeehavens 
Het Nieuwe Diep 
Koopvaardersbinnenhaven 
Oude Rijkswerf 
Oude Rijkswerf 
Stadswateren 
Stadswateren 
Spoorhaven 
Spoorhaven 
Wateren rond Forten 
Wateren landelijk qebied 
Baggerspecie uit de regio 
overig 

Hoeveelheid 
10.000 mViaar 

20.000 m3 

7.000 m3 

achterstand 50.000 m3 

structureel 2.500 m3/jaar 
achterstand 200.000 m3 

structureel 5.000 m3/jaar 
achterstand 80.000 m3 

structureel 2.500 m3/jaar 
1.500 m3/iaar 
2.500 m3/jaar 
2.500 m3/jaar 

Onderhoudsplichtige 
Rijkswaterstaat 
Gemeente Den Helder 
Gemeente Den Helder 
Gemeente Den Helder 
Gemeente Den Helder 
Hoogheemraadschap 
Hoogheemraadschap 
Defensie 
Gemeente Den Helder 
Defensie 
Hooqheemraadschap 
diversen 

Op basis van de historische en bekende gegevens bestaat de volgende ver-
wachting met betrekking tot de feitelijke aanvoer: 

Klasse 0, 1 en 2 onderhoudsspecie gemeente Den Helder: 
De jaarlijks te verwachten hoeveelheid uit de stadswateren bedraagt ca 30.000 
m3 per jaar tot en met 2014. Voor de jaren na 2014 is depotruimte nodig voor 
de verwachte aanwas van 5.000 m3 per jaar. 

Klasse 0. 1 en 2 overia 
De verwachte aanvoer van baggerspecie anders dan vanuit de gemeente Den 
Helder wordt geschat op gemiddeld circa 10.000 m3/jaar. 

Klasse 3 en 4: 
Gemiddelde aanvoer per jaar 10.000 m3. 
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3.2 Milieupark 

Naast baggerspecie verwerkt Vof 't Oost op verzoek van de gemeente Den 
Helder nog andere materiaalstromen. Hiervoor zijn de verwachte hoeveelheden 
in de komende jaren: 

Tabel 3.2 Verwachte hoeveelheden perjaar (bron: gemeente Den Helder) 

Grond uit gemeentelijke werken 
Immobilisatie/grondwassing 
Com postering groene materialen 
Veegzand 
Boorspoeling 

10.000 ton 
10.000 ton 
4.500 ton 
2.500 ton 
5.000 ton 
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4. Consequenties van stopzetten 

4.1 Algemeen 

Wanneer de bedrijfslocatie van 't Oost 2 geheel ontruimd wordt, betekent dat: 
stopzetten van Vof 't Oost als geheel. De bedrijfsvoering is niet rond te krijgen 
zonder op zijn minst een groot deel van de locatie 't Oost 2 hierbij te kunnen 
gebruiken. Het volgende hoofdstuk geeft daar inzicht in. 
In het vorige hoofdstuk is onderbouwd dat er ook na 2010 (en na 2014) nog 
omvangrijke materiaalstromen uit Den Helder te verwachten zijn waarvoor een 
oplossing moet worden gevonden. Zonder Vof 't Oost is die oplossing in veel 
gevallen: eerst voorconcentreren op een tijdelijke opslagplaats en daarna ver-
voeren naar verder weg gelegen verwerkingslocaties zoals Heiloo of Nauerna. 
Het overgrote deel van de extra kosten komt voor rekening van de gemeente 
aangezien het overgrote deel van de materialen door de gemeente wordt aan-
geboden. Voor wat betreft de baggerspecie die afkomstig is van het Hoog-
heemraadschap geldt dat de gemeente verplicht is daarvoor een bergingsloca-
tie binnen de gemeentegrenzen beschikbaar te stellen. Die locatie is op dit 
moment't Oost 2. Bij sluiting van 't Oost zal de gemeente een andere bagger-
specieberging moeten inrichten en beheren. 
Voor de kosten van de verwerking van boorspoeling geldt dat deze niet ten 
laste komen van de gemeente. Echter: het niet meer kunnen verwerken van 
boorspoeling in Den Helder doet afbreuk aan het karakter van de stad als 
"hoofdstad van de off-shore". Boorspoeling zal bij sluiting van 't Oost verwerkt 
moeten worden in Delfzijl of Bremerhafen. Het risico is dat hierdoor ook andere 
diensten voor de off-shore uit Den Helder zullen verhuizen. 

4.2 Financieel 

Bij beeindiging van de bedrijfsactiviteiten van Vof 't Oost komt voor de ge
meente Den Helder een aantal verhoogde kosten in beeld alsmede een aantal 
verminderde inkomsten. 
De extra kosten zitten in de meerkosten van het storten/verwerken van de 
vrijkomende materiaalstromen op andere locaties (bij derden), in het aanleg-
gen en onderhouden van een tussenopslag voor de materiaalstromen en in de 
kosten van het extra transport van de materialen over de grotere afstanden. 
De verminderde opbrengsten zitten in het wegvallen van de huuropbrengsten, 
de jaarlijkse managementfee en de uitgekeerde winst. 
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Tabel 4.1:Geraamde meerkosten perjaar (bron: gemeente Den Helder, prijspeil 2010) 
Exploitatie tussenopslag, inclusief locatie tbv HHNK 
Meerkosten baggerspecieverwerking 
Meerkosten compostering 
Meerkosten veegzand 
Meerkosten grondopslag en -bewerking 

Totaal verwachte meerkosten/jaar 

€ 75.000 
€ 104.000 
€ 109.000 
€ 34.000 
€ 88.000 
€ 417.000 

Tabel 4.2:Geraamde minder opbrengsten perjaar (bron: gemeente Den Helder, prijspeil 2010) 

Huur terreinen € 110.000 
Gemiddelde winstuitkering en managementfee € 146.000 

Totaal verwachte minderopbrengsten/jaar € 256.000 

Resumerend kan gesteld worden dat de totale financiele nadeel voor de ge
meente door stopzetten van Vof 't Oost kan oplopen naar € 673.000 per jaar. 
Hierbij is geen rekening gehouden met de mogelijke nieuwe verhuur van de 
vrijkomende terreinen. De laatste post is overigens minimaal doordat locatie t 
Oost 2 na ontruiming zal worden ingericht als natuur. Hiervan zijn geen huur-
opbrengsten te verwachten. Het gaat hier om circa 10,5ha van de in totaal 
Una die gemeente aan de Vof verhuurt. 

Overigens zal stopzetten van de Vof in 2015 betekenen dat al in 2012 de be-
drijfsactiviteiten moeten worden verminderd om op tijd het terrein leeg te 
hebben voor de nieuwe bestemming. Dat houdt in dat de winstuitkeringen 
vanaf 2012 tot en met 2015 veel lager (tot wellicht € 0) zullen zijn dan over de 
afgelopen jaren. 

4.3 Afspraken natuur 

Wanneer Vof 't Oost wordt stopgezet, kan voldaan worden aan de afspraak die 
in 2004 in de gemeenteraad is gemaakt over de natuurbestemming van het 
terrein. Die afspraak is dat de locatie van 't Oost 2 geheel ontruimd dient te 
worden en moet worden opgeleverd volgens een inrichtings-/beheerplan dat 
gemeente en huurder samen met de toekomstige gebruiker maken. De kosten 
daarvan komen voor rekening van de huurder (de Vof). Dit alles moet gebeu-
ren voor 31 december 2015. Het is op dit moment niet bekend wie de toekom
stige gebruiker is. Duidelijk is wel dat met het beheer van het toekomstige na-
tuurterrein kosten zijn gemoeid die niet door externe subsidies kunnen worden 
gedekt. De kosten van de inrichting en het beheer van het natuurterrein zijn 
sterk afhankelijk van het ontwerp dat gerealiseerd gaat worden. 
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4.4 Duurzaamheid 

Voor de inzet van de gemeente op duurzaamheid is stopzetten van Vof 't Oost 
nadelig. De vele extra transportbewegingen die nodig zullen zijn, vergroten de 
C02-uitstoot aanmerkelijk. Eenzelfde negatieve invloed heeft stopzetten op het 
beleid van de Vries & van de Wiel om de C02-productie door het bedrijf te 
verminderen. Beide aandeelhouders hebben hun duurzaamheidsbeleid zeer re
cent (in 2010) vastgesteld. 
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5. Mogelijkheden van voortzetting 

5.1 Locaties 

Het verzoek van B&W aan Vof 't Oost om de mogelijkheden en consequenties 
van voortzetting te onderzoeken, strekt zich uit tot alle bestaande locaties van 
de Vof. Ter herinnering: die locaties zijn 't Kuitje, de Insteekhaven, 't Oost 1 
en 't Oost 2. De totale oppervlakte is circa 18ha. 
Vanuit de inschatting van de verwachte materiaalstromen (hoofdstuk 3) heeft 
het managementteam van de Vof geconcludeerd dat het verstandig is de be-
drijfsomvang iets in te krimpen. Vooral het teruglopende aanbod aan bagger-
specie maakt dit mogelijk en noodzakelijk. Die inkrimping (uit berekeningen 
blijkt dat de inkrimping ongeveer 6ha kan bedragen) kan op meerdere locaties 
plaatsvinden, maar de beste locatie daarvoor is 't Oost 2. 't Kuitje heeft te 
weinig betekenis (is te klein), de oppervlakte en het gebruik van de Insteekha
ven liggen vast en vrijmaken van 't Oostf levert geen voordeel op voor de na-
tuur. 
Voor 't Oost 2 geldt dat inkrimping op deze locatie betekent dat de vrijkomen-
de oppervlakte beschikbaar komt voor natuur, zoals in de gemeenteraad is af-
gesproken. Het gaat om circa 6ha. Deze 6ha brengen dan voor de gemeente 
geen huur meer op (op dit moment ca € 60.000/jaar). 

5.2 Natuur 

Bij voortzetting van Vof 't Oost komt er op locatie 't Oost 2 6ha beschikbaar 
om in te richten als natuur. Voor deze natuur zijn verschillende mogelijkheden 
die grote verschillen tonen in kosten en ook kunnen verschillen in natuurwaar-
den/ecologisch rendement. Belangrijk bij het vaststellen van de doelen van de 
te ontwikkelen natuur is de ligging nabij de Waddenzee en het Balgzand en de 
aanwezigheid van brak water in het Balgzandkanaal. Natuurdoelen kunnen zich 
richten op vegetaties of op vogels of op allebei. 
Bij tijdige besluitvorming kan de aanleg van het natuurgebied al in 2011 be-
ginnen en kan de 6ha eind 2013 zijn ingericht. Dit is uiteraard ook afhankelijk 
van het inrichtingsplan dat ontwikkeld wordt. 
Omdat de natuur niet begrensd zal worden als deel van de Ecologische Hoofd-
structuur zijn van hogere overheden geen bijdragen te verwachten in inrichting 
of beheer. Dat betekent dat naast de eenmalige inrichtingskosten er een fonds 
zal moeten worden gecreeerd van waaruit het beheer duurzaam kan worden 
betaald. 
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5.3 Procedures 

Wanneer Vof 't Oost gestopt wordt in 2015 heeft dat al in 2012 consequenties 
voor de bedrijfsvoering (sommige partijen grond of baggerspecie hebben een 
bewerkingstijd van drie jaar). Daarom is een tijdig besluit van de gemeente-
raad hierover noodzakelijk. Het tijdpad kan als volgt zijn: 

- Behandeling van dit rapport in de Raadscommissie: juni 2010 
- Besluitvorming in de gemeenteraad: juli 2010 
- Opstellen inrichtings-/beheerplan natuur: 4e kwartaal 2010 
- Aanpassen Bestemmingsplan door gebruik te maken van de Wijzigings-

bevoegdheid: voor 2011 gereed. 

19 



6. Conclusie en aanbevelingen 

6.1 Conclusies 

1. Ook na 2014 is er een groot aanbod vanuit de gemeente Den Helder aan 
materiaalstromen die opgeslagen/verwerkt moeten worden; 

2. Opheffen van Vof 't Oost in 2014 leidt naar verwachting tot jaarlijkse 
meerkosten voor deze materiaalstromen van € 673.000 (inclusief verre-
kening van verminderde opbrengsten voor de gemeente); 

3. Bij opheffing kan volgens afspraak 10,5ha natuur worden ingericht op 't 
Oost 2; 

4. Opheffing leidt tot een verminderde propositie van Den Helder als de 
stad voor de off-shore; 

5. Opheffing leidt tot een verminderde inzet op duurzaamheid vanuit de 
gemeente vanwege de extra C02-productie door het toegenomen trans
port; 

6. Voortzetting van Vof 't Oost kan op een bedrijfsoppervlakte die 6ha klei-
ner is dan nu, dit leidt tot een verminderde huuropbrengst van circa 
€ 60.000/jaar; 

7. Bij voortzetting kan 6ha natuur worden gerealiseerd tussen 2011 en 
2013 (afhankelijk van het gekozen inrichtingsplan); 

8. Voor de natuur kunnen verschillende opties worden ontwikkeld met ver-
schillende financiele en ecologische uitkomsten. 

6.2 Aanbevelingen 

1. Kiezen voor doorgaan van Vof "t Oost met 6ha minder bedrijfsoppervlak
te op locatie 't Oost 2; 

2. Voor de 6ha natuur enkele alternatieve inrichtingsplannen laten ontwik-
kelen. 
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