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Geacht college, 

In het afgelopen jaar heeft N.V. Port of Den Helder met haar partners de ontwikkeling 
Kooyhaven nader uitgewerkt. Het project is nagenoeg gereed voor definitieve 
besluitvorming en ondertekening van overeenkomsten, Ook de gemeente Den Helder 
heeft hierin op onderdelen, zowel ambtelijk als bestuurlijk, een belangrijke rol gespeeld. 
Voor de financiering van de grondverwerving van het consortium Kooyhaven door Port of 
Den Helder vond in de afgelopen periode overleg met u plaats. Met deze brief verzoek ik 
u een gemeentegarantie af te geven van € 8,5 miljoen over de periode 2016 - 2041 om 
de ontwikkeling ook daadwerkelijk mogelijk te maken. 

Havenontwikkelingen 
De ontwikkeling Kooyhaven is van essentieel belang voor de economische groei van de 
regio. Het bedrijventerrein is vooral bedoeld voor havengebonden bedrijven in de 
toeleverantie voor de zeehaven. Daarmee is deze ontwikkeling integraal onderdeel van 
de ontwikkelingen in de zeehaven. Daarnaast biedt Kooypunt ruimte voor niet 
havengebonden bedrijven. 
Port of Den Helder voert acquisitie op het totaal. De vraag naar ruimte in de zeehaven is 
enorm. Binnen afzienbare ti jd ontstaat ruimte in de Marinehaven op de locatie RWS. Hier 
worden twee toonaangevende offshore bedrijven gefaciliteerd, met een zekere 
waarschijnlijkheid dat een aantal toeleveranciers volgt. Deze kunnen zich vestigen op 
Kooyhaven. Deze verwachting vormt samen met de concrete leads die Port of Den Helder 
ai heeft, voldoende basis voor de directe afzet van kavels bij oplevering van Kooyhaven. 
Met de bedrijven zijn nog geen contracten gesloten. Wél worden momenteel intenties 
voorbereid. Punt van discussie in de acquisitiegesprekken is de geloofwaardigheid of het 
terrein wel ontwikkeld wordt, aangezien al sinds 1999 gesproken wordt over de 
ontwikkeling. 

Proces 
Vóór 1 jul i 2014 dient een go - no go gegeven te worden om de Quick Wins subsidie van 
het Ministerie van I&M aan Hollands Kroon zeker te stellen. Dit wordt gedaan door 
ondertekening van verschillende overeenkomsten. Port of Den Helder zal haar 
overeenkomsten alleen tekenen, wanneer zij ook aan de daaruit voortvloeiende financiële 
verplichtingen kan voldoen. 



Als PoDH het project Kooyhaven niet doorzet, resulteert dit in het volgende: 
- Subsidie I&M Quick Wins vervalt 
- Consortium niet in de gelegenheid grond aan te kopen en te ontwikkelen 
- Voor Hollands-Kroon geen reden meer bestemmingsplan Kooyhaven door te 

zetten 
- Geloofwaardigheid bij bedrijven wordt beschadigd 

Daarmee is dit het enige en laatste moment om Kooyhaven tot ontwikkeling te brengen 
en hiermee een bijdrage te leveren aan de economische groei van de regio. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en wens u vee! wijsheid 
bij uw besluitvorming. Indien aanvullende informatie wenselijk is, verneem ik dat graag. 

Met vriendelijke groet, 
NV Port of Den Helder 

P.H. Kolff MBA 
Algemeen Directeur N. Port of Den Helder 


