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1. Waarom een verzelfstandigd Havenbedrijf Den Helder? 

Er wordt binnen Den Helder al langer gesproken over een verzelfstandigd Havenbedrijf, maar er is nu 
alle reden om deze voornemens in daden om te zetten. 
Zeehaven Den Helder is zeker niet de enige zeehaven die nadenkt over verzelfstandiging en het is 
niet voor niets, dat er verzelfstandigingtendensen waarneembaar zijn in alle zeehavens van 
Nederland. Rotterdam ging als eerste in 2004, Zeeland Seaports was de tweede per 2010 en 
soortgelijke discussies spelen in alle andere zeehavens (Amsterdam, Moerdijk, Groningen en 
Harlingen). Het ziet er naar uit dat binnen afzienbare tijd alle Nederlandse havens op enige manier 
verzelfstandigd worden 

In meer of mindere mate concentreren alle verzelfstandigingen van zeehavens in Nederland zich 
rond 3 clusters van argumenten: 

• Samenwerken 
• Professionalisering 
• Vermindering van financiële risico's. 

We lopen deze argumenten na en bezien de relevantie voor Den Helder. 

1.1. Samenwerken 

De omgeving van zeehavens verandert snel en ingrijpend. De ontwikkelingen in de mondiale 
logistieke havenwereld zijn die van consolidatie en schaalvergroting waarbij steeds minder partijen 
het landschap van de logistieke zeeoverslag beheersen. Havenbeheerders over de wereld reageren 
hierop door te zoeken naar meer samenwerking en afstemming tussen havens. Havenbedrijf 
Rotterdam zoekt actief de samenwerking met andere havens in Nederland (en daarbuiten). 
Niet alleen de schaalvergroting van de reders en terminals dwingt zeehavens tot samenwerking, ook 
de toenemende goederenstroom naar/van NW Europa dwingt zeehavenbeheerders tot 
samenwerking en wellicht specialisatie. 
Havenbedrijf Rotterdam NV is door Team Deetman/Mans verzocht om met Den Helder mee te 
denken over de ontwikkeling van de haven van Den Helder en heeft zich daartoe bereid verklaard. 
Wij zijn zeer verheugd over die toegestoken hand van Rotterdam en hebben die graag aangenomen. 

Voorts worden en zijn bovenlokale overheden als Den Haag en Brussel in toenemende mate 
verantwoordelijk voor regelgeving en infrastructuur rond havens. Lokale overheden boeten relatief 
aan belang in. Stakeholders van de havens wijzigen. Het is gewenst om de juridische vormgeving van 
havenbeheerders daarop aan te passen. Zo is het voor Den Helder ook opportuun om andere 
stakeholders meer bij de haven te betrekken. We denken dan m.n. aan de Provincie. Maar 
commerciële samenwerking met Havenbedrijf Rotterdam NV is ook een serieuze optie. 

Met de verzelfstandiging worden de organisatorische voorwaarden geschapen om intensiever en op 
zakelijke basis samen te werken met andere havens. Tevens kunnen desgewenst andere overheden 
als aandeelhouder toetreden. 

1.2. Professionalisering en slagkracht 

Gezien de toenemende complexiteit en omvang van de haveninvesteringen is het gewenst en zelfs 
vereist om de aansturing van havens vergaand te professionaliseren. Havens aansturen is een vak 
(geworden). De controle op die aansturing is ook een vak geworden, een vak dat niet per definitie 
wordt beheerst door gekozen politici en bestuurders. 
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Scheiding rollen en verantwoordelijkheden. 
Zeehavens in Nederland zijn traditioneel in handen van lokale of regionale overheden: gemeenten 
(Rotterdam, Amsterdam, Den Helder etc), dan wel bovenlokale samenwerkingsverbanden als 
havenschappen (Zeeland Seaports, Moerdijk en Groningen Seaports). Besturen van havens vormen 
alsdan personele unies met bestuurders van gemeenten/provincies. Daardoor vallen uitvoerders van 
beleid samen met controleurs op die uitvoering en ontstaat een spanningsveld tussen de diverse 
rollen en verantwoordelijkheden die de bestuurders hebben. Om bestuurlijke redenen is een nadere 
scheiding van de verschillende rollen en verantwoordelijkheden dan gewenst. 

Onafhankelijk toezicht 
Niet alleen is de aansturing van havens een vak geworden, maar ook de controle op dat bestuur is 
een vak. Reden dat er bij verzelfstandigde havens gekozen wordt voor een onafhankelijk toezicht in 
de vorm van een onafhankelijke en professionele Raad van Commissarissen, d.w.z. zonder politici. 

Slagkracht en kritische massa. 
Daarnaast moet een zeehaven snelheid van handelen krijgen en slagkracht kunnen tonen. Kansen 
moeten soms snel worden benut want de omgeving van zeehavens is een zeer dynamische. Dat past 
niet altijd bij de soms wat langzame richtlijnen en procedures van overheden. De 
besluitvormingslijnen moeten dus verkort door verzelfstandiging. 
Daarnaast is kritische massa nodig. Een Havenbedrijf moet een zekere omvang hebben, moet een 
zeker balanstotaal hebben om te kunnen investeren, moet een zekere personele capaciteit hebben 
om te kunnen denken, handelen en zich te manifesteren, moet doorzettingsmacht hebben om 
effectief te kunnen zijn. 

1.3. Financiële risico's groeien 

Groei van de haven impliceert steeds grotere investeringen en dus grotere financiële risico's. Nu is de 
gemeente volledig verantwoordelijk voor alle financiële risico's die de havendienst aangaat. Sprake 
is van een risico, dat alleen maar groeit. Om financiële redenen en om redenen van financiële 
risicobeheersing, is het gewenst de risico's voor de gemeente in Havenbedrijf Den Helder te 
mitigeren. 
Let wel: dat terugbrengen van financiële risico's kost geld. Mogelijke verzelfstandiging zal ertoe 
leiden dat het Havenbedrijf een hogere rente gaat betalen dan de gemeente dat nu doet. Dat is een 
gevolg van het feit dat Den Helder overheid is en dus een triple A-status heeft. Dat wil zeggen "altijd 
goed voor zijn geld". Gemeente den Helder staat tot de laatste euro garant voor de 
haveninvesteringen. En de gemeente kan niet failliet gaan omdat in geval van nood andere/hogere 
overheden bijspringen. 
Met andere woorden: het risico dat Den Helder nu met haveninvesteringen loopt is maximaal en in 
ruil voor dat risico krijgt Den Helder een lagere rente. Bij een verzelfstandigd Havenbedrijf wordt het 
risico voor Den Helder gemaximeerd tot het aandelenkapitaal, de prijs voor die risicoreductie is 
verhoging van de rentelasten. 

Conclusie: de omgeving verandert, haven Den Helder moet mee veranderen. 
1. Kansen voor verdere samenwerking moeten worden geoptimaliseerd 
2. De aansturing van de haven moet worden geprofessionaliseerd 
3. De financiële risico's voor de gemeente Den Helder moeten worden begrensd. 

Eerdere bestuurlijke besluitvorming. 
De conclusie dat het havenbedrijf Den Helder zou moeten verzelfstandigen is al eerder door de raad 
van Den Helder vastgelegd bij besluit van 1 juli 2009. Het college heeft toen de opdracht gekregen 
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om de verzelfstandiging van het havenbedrijf conform de kaders van "de meetlat" te toetsen en 
uiterlijk Q 4 van 2009 aan de raad voor te leggen. 

2. De vorming van een Havenbedrijf Den Helder. 

De verzelfstandiging van de havendienst is aanleiding om te bezien hoe de nieuwe organisatie 
volwaardig kan worden gepositioneerd. En of het wellicht zinvol en verstandig is om te beoordelen 
of en hoe andere organisatieonderdelen van de gemeente wellicht hun plek kunnen krijgen bij en 
rond het nieuwe Havenbedrijf. 
Dat doen wij om 2 redenen. Ten eerste wordt een goede samenwerking en afstemming tussen de 
betreffende organisatieonderdelen geoptimaliseerd als ze deel uitmaken van (c.q. nauw verbonden 
zijn aan) eenzelfde organisatie. En ten tweede, maar een minstens zo belangrijke reden, is dat met 
deze consolidatieslag een Havenbedrijf wordt gevormd met een behoorlijke kritische massa, een 
organisatie met kracht van handelen en met doorzettingsmacht. 
Organisatieonderdelen die 100% van de gemeente zijn (Kooypunt en andere industrieterreinen bijv.) 
kunnen dan bij HbDH worden ondergebracht. Bij organisatieonderdelen die deels van de gemeente 
zijn kan deze organisatie worden omgezet in een deelneming van het Havenbedrijf, waarbij dus het 
gemeentelijk aandelenpakket bij HbDH kan worden ondergebracht. 

Voor onderbrenging bij (c.q. nauw te verbinden aan) het Havenbedrijf denken we aan: 
• Huidige Havendienst en de door haar beheerde terreinen: Nieuwe Diep ca. 
• Bedrijventerreinen Kooypunt, Oost- en Westoever 
• Haventerreinen/infra die de Koninklijke Marine wellicht in de toekomst afstoot 
• Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein (RHB). 

2.1. De Havendienst van Den Helder en haar huidige beheersgebied 
De Havendienst en haar beheersgebied zal integraal worden ingebracht in HbDH. Deze dienst 
verricht de noodzakelijke gemeentelijke nautisch maritieme functie voor de haven. Onderbrenging 
van deze functie in HbDH vereist een zorgvuldige mandaatregeling van gemeente naar HbdH (zie 
later). 
Onderbrenging van de Havendienst impliceert ook onderbrenging van de commerciële functie van de 
haven (werving/acquisitie/uitgifte/verhuur etc.) in HbDH. Er zullen afspraken met de gemeente 
moeten worden gemaakt over de status van het gemeentelijk grondprijzenbeleid voor HbDH. 

2.2. Bedrijventerreinen Kooypunt, Oostoever en Westoever 
Ontwikkeling en exploitatie van Kooypunt vertoont een zeer nauwe samenhang met de haven en 
met natte uitgiften. En hoewel Kooypunt in principe een droog terrein is, wordt vanwege de nauwe 
samenhang met RHB toch voorgesteld om Kooypunt in te brengen in het Havenbedrijf. Dit is temeer 
van belang omdat havengebonden bedrijven niet altijd zelf een kade nodig hebben, maar wel in de 
onmiddellijke nabijheid van een kade gehuisvest willen zijn. De samenhang tussen droge, nat/droge 
en natte ontwikkeling en exploitatie wordt aldus geoptimaliseerd. Er zullen afspraken met de 
gemeente moeten worden gemaakt over de status van het gemeentelijk grondprijzenbeleid voor 
HbDH. Een en ander geldt m.m. ook voor het bedrijventerrein Oostoever en Westoever. Ook dit zou 
ingepast moeten worden in het HbDH. Op die manier is tevens sprake van een logisch 
aaneengesloten gebied, dat integraal benaderd kan worden. 

2.3. Regionaal havengebonden bedrijventerrein Den Helder (RHB). 
Het RHB wordt in samenwerking met de provincie en het Ontwikkelingsbedrijf NHN ontwikkeld. Een 
positieve business case is beschikbaar. RHB wordt ontwikkeld op grondterrein van Anna Paulowna, 
welke gemeente facilitair wil optreden. Het RHB zal worden ontwikkeld door een op te richten 
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project BV. Helderheid moet worden geschapen over het eindbeeld van die ontwikkel BV: waar moet 
die BV uit eindelijk "landen"? 
Inzet van de gemeente Den Helder is dat RHB integraal onderdeel wordt van HbDH, immers: beheer 
en exploitatie van havengebonden industrieterreinen is core business voor het Havenbedrijf. 

2.4. Koninklijke Marine 
Het ligt in de verwachting dat de KM in het kader van de noodzakelijke bezuiniging/inkrimping in de 
nabije toekomst haventerreinen en infra af zal moeten stoten. Indien Den Helder deze terreinen 
verwerft zullen deze in het Havenbedrijf worden ingebracht. 

Tot slot worden genoemd de BV Luchthaven Den Helder en BV Willemsoord. 
De luchthaven Den Helder heeft een cruciale functie voor de zeehaven van Den Helder en 
functioneert voor het overgrote deel voor de haven. Daarmee vertoont de aansturing van de 
luchthaven een zeer nauwe samenhang met de aansturing van de zeehaven. 
Bezien moet worden hoe de BV Luchthaven en HbDH tot elkaar gepositioneerd moeten worden. 
Zulks geldt m.m. ook voor BV Willemsoord. Ook dat terrein moet bezien worden op zijn relevantie 
voor HbDH en vastgesteld moet worden hoe HbDH en Willemsoord zich tot elkaar moeten gaan 
verhouden. Een en ander zal zorgvuldig worden afgestemd met BV Willemsoord. 

Conclusie: zoekgebied nader onderzoeken en beargumenteren. 
Het totale 'zoekgebied' voor terreinen die bij het Havenbedrijf zouden kunnen worden ingebracht is 
weergegeven op de bijlage. 
Wij zullen de argumenten om deze organisatieonderdelen bij HbDH onder te brengen of aan te 
haken nader wegen en voorstellen aan u voorleggen. Voor- en nadelen daarvan zullen ook duidelijk 
worden als we deze zomer het financieel model voor het havenbedrijf den Helder zullen laten 
ontwerpen. Alsdan zullen de financiële consequenties van e.e.a. geëxpliciteerd worden en kan een 
beoordeling gemaakt worden van de financiële levensvatbaarheid van het nieuwe Havenbedrijf en 
van de consequenties van de verzelfstandiging voor de gemeentebegroting. 
Op deze wijze wordt de verzelfstandiging van de havendienst een groter project. Het wordt de 
vorming van een integraal Havenbedrijf Den Helder. 

Sprake is van een groeimodel waarvan op 1 januari 2012 de eerste fase wordt afgerond. 

• Fase 1: Situatie 1 januari 2012. 

Het is de bedoeling dat per 1 januari 2012 de organisatieonderdelen die 100% gemeentelijk zijn in 
het nieuwe Havenbedrijf Den Helder zijn ingebracht. Te weten de havendienst en de genoemde 
industrieterreinen. Voorts wordt nog in 2012 bezien hoe de BV Luchthaven Den Helder en BV 
Willemsoord moeten worden gepositioneerd t.o.v. HbDH. 
Ervan uitgaande dat de ontwikkelentiteit RHB al bestaat wordt deze eveneens per 1 januari 2012 in 
het Havenbedrijf ingebracht. 

Na 1 januari 2012 is vervolgens verdere groei van HbDH aan de orde die bestaat uit de navolgende 
elementen: 

• Fase 2: Overige organisatieonderdelen en terreinen die een sterke relatie hebben met 
HbDH 

1. Terreinen Defensie: verdere bezuinigingen bij de Koninklijke Marine kunnen ook kansen 
betekenen voor groei van de civiele havenactiviteiten in Den Helder. Indien haventerreinen 
worden overgedragen aan c.q. verworven worden door DH, dan zullen deze terreinen 
worden ingebracht in HbDH 
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2. Noord Oost traject. De uitbreiding van de haven in de Waddenzee is een zaak van nadere 
studie. Mocht het zover komen, dan worden ook die nieuwe haventerreinen ingebracht in 
HbDH. 

• Fase 3: naburige havens: groei naar een regionaal Havenbedrijf. 

Naast uitbreidingen van de huidige haven Den Helder naar nieuwe terreinen is ook een groei van 
HbDH naar een regionaal Havenbedrijf Noord Holland Noord een reële optie. Alsdan zal in 
samenspraak met de relevante gemeenten bezien worden of de havens van Den Oever en Texel ook 
kunnen samengaan in zo'n regionaal Havenbedrijf. 

3. Voor- en nadelen van een groot/groter Havenbedrijf. 

De vorming van een groter en breder Havenbedrijf is een ingrijpende operatie. Daar zitten altijd 
voor- en nadelen aan. We zien een groot en evident voordeel en een mogelijk nadeel. 

Voordeel. 
Het grote voordeel van de vorming van een groter Havenbedrijf is dat we onze ambities beter 
kunnen verwezenlijken. 
Doelstelling is immers te komen tot een krachtig havenbedrijf, een bedrijf met een aanzienlijke 
slagkracht, omvang, balanstotaal, doorzettingsmacht, personele capaciteit etc. Kortom, een 
(overheids)bedrijf dat een betekenisvol instrument kan en zal zijn om de grote ambities van ons 
gemeentebestuur op economisch gebied dichterbij kan brengen. 
Het team Deetman/Mans indiceerde de haven en de verdere ontwikkeling van de haven als 
speerpunt van de toekomstige ontwikkeling van Den Helder. Het te vormen Havenbedrijf Den Helder 
moet een belangrijk instrument worden om die ambities te verwezenlijken! 

Omvang en kritische massa zijn derhalve cruciaal voor het toekomstige Havenbedrijf. Dat is ook de 
reden dat andere gemeentelijke onderdelen (zoals delen grondbedrijf) in het Havenbedrijf worden 
ingebracht. Indien we dit niet zouden doen, missen we niet alleen een kans op synergie, maar zetten 
we ook een te weinig krachtig Havenbedrijf op het economische toneel 

Nadelen. 
Er worden organisatieonderdelen van het grondbedrijf in het Havenbedrijf ondergebracht die de 
gemeente nu rechtstreeks geld opleveren. De opbrengsten blijven natuurlijk bestaan, maar vallen 
voortaan toe aan het Havenbedrijf. 
Het mechanisme waardoor die opbrengsten weer aan de gemeente toevallen is het dividend van het 
Havenbedrijf, dan wel een uitkering ineens vanuit Havenbedrijf Den Helder. De aandeelhouder van 
het Havenbedrijf (Den Helder dus) bepaalt het dividendbeleid dus zit aan de relevante knoppen, 
maar de inkomsten worden iets minder rechtstreeks en iets minder zeker. De business case van het 
nieuwe Havenbedrijf zal helder maken in hoeverre dit nadeel zich daadwerkelijk voordoet en alsdan 
zullen maatregelen worden ontworpen om dit risico te minimaliseren. 

Conclusies: 
1. Wij zien vorming van een krachtig Havenbedrijf als essentieel in de verwezenlijking van de 

economische ambities van den Helder. Indien onverhoopt voor een minder krachtig 
Havenbedrijf wordt gekozen, zullen wij afzien van verzelfstandiging van bijvoorbeeld alleen 
de havendienst. De voordelen van zo'n operatie wegen niet op tegen de nadelen/kosten. 

2. Wij achten het voordeel van een groot Havenbedrijf dermate belangrijk dat we het nadeel 
willen accepteren. Wel zullen we op basis van de business case van het Havenbedrijf bezien 
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hoe we het nadeel (van het minder zeker worden van huidige inkomstenbronnen) kunnen 
beheersen. 

4. De randvoorwaarden voor de verzelfstandiging. 

Het is van belang dat de gemeenteraad van den Helder aan de voorkant van de verzelfstandiging 
kaders en grenzen stelt aan de vormgeving van die verzelfstandiging. Daarmee krijgt B&W een 
heldere beleidslijn waarlangs de verzelfstandiging daadwerkelijk moet worden uitgewerkt. Maar 
tevens krijgt de gemeenteraad van Den Helder een instrument aangereikt dat de raad kan helpen bij 
het gedegen beoordelen van de uiteindelijke verzelfstandigingvoorstellen. 
Deze nota stelt de kaders waarbinnen een mogelijke verzelfstandiging zich dient af te spelen. 

Wij onderscheiden de volgende aandachtspunten voor deze Startnota: 

• Mogelijke vorm rechtspersoon van de verzelfstandiging 
• Borging van publieke taken en onderbrengen nautisch-maritieme taken/bevoegdheden 
• Visie op aandeelhouderschap. 
• Governance van Havenbedrijf Den Helder 
• Mogelijke toetreding van derden 
• Financierbaarheid en financiering van Havenbedrijf Den Helder 
• Personele consequenties. 

4.1. Vorm van de nieuwe rechtspersoon. 

De belangrijkste vraag die in dit verband gesteld moet worden is: "hoe kan de nieuwe 
bestuursstructuur/rechtspersoon voor de haven optimaal tegemoet komen aan de eisen en 
motieven die ten grondslag liggen aan de discussie over de verzelfstandiging". We denken dan aan 
noodzakelijke verhoging van de slagkracht, de professionalisering en de verzakelijking, het oplossen 
van de pettenproblematiek, de mogelijke samenwerking met derden etc. Maar ook aan de financiële 
aansprakelijkheid die nu voor de deelnemers maximaal is en gemitigeerd zou moeten worden door 
de verzelfstandiging. Tot slot moeten de publieke belangen die rond de haven in het geding zijn goed 
geborgd worden. 
De ervaring leert (zie de resultaten in Rotterdam en Zeeland, maar ook de discussies in Amsterdam, 
Moerdijk en Groningen) dat de vennootschap als meest voor de hand liggende rechtspersoon naar 
voren komt. 

4.2. Visie op aandeelhouderschap en aandeelhouders. 

Rol aandeelhouder 
De belangen van de haven voor Den Helder in ogenschouw nemend, mag zeker worden 
verondersteld dat uw raad een betekenisvolle invloed van de aandeelhouder voor ogen staat. Die rol 
is te omschrijven als betrokken en belanghebbende eigenaar van Havenbedrijf Den Helder. Een 
aandeelhouder die op relevante punten de positie en de lange termijn koers van de haven bepaalt. 
Immers: de haven is (ook in verzelfstandigde vorm!) een instrument van overheidsbeleid en moet als 
zodanig door de overheid worden ingezet en gecontroleerd. 
In de nieuwe rol van aandeelhouder is een proactieve rol noodzakelijk die aan de voorkant langs 
politiek bestuurlijke lijnen de heldere kaders oplegt aan Havenbedrijf Den Helder. 
Een aandeelhouder die vervolgens de uitvoering en dagelijkse bedrijfsvoering in hoge mate overlaat 
aan professionals als Directie en Raad van Commissarissen en die aan de achterkant duchtig toetst of 
de opdrachten goed zijn uitgevoerd. 

8 



Wie worden aandeelhouder van het Havenbedrijf Den Helder? 
Uitgangspunt is dat de gemeente Den Helder zijn eigenaarschap van de haven omzet in een 100% 
aandeelhouderschap. Maar daarnaast is het zeker niet onmogelijk dat te zijner tijd andere instanties 
participeren in HbDH. Het is goed dat de raad grenzen stelt aan het type deelnemers. En in dat 
verband achten wij het verstandig om vast te leggen dat er géén sprake kan zijn van privatisering van 
Havenbedrijf Den Helder. Bedoeld wordt daarmee dat wij willen vastleggen dat: 

• Private partijen1 kunnen géén aandeelhouder worden van Havenbedrijf Den Helder en/of 
• Havenbedrijf Den Helder zal niét naar de beurs worden gebracht. 

Beide opties willen wij uitsluiten, omdat wij van mening zijn dat de taken van Havenbedrijf Den 
Helder ten nauwste aangestuurd moeten blijven worden door de overheid. 

Ook is het van belang om goed vast te leggen op welke wijze het zgn. exit regime ingericht moet 
worden. In casu: als aandeelhouders willen uittreden: aan wie bieden ze dan hun pakket eerst aan en 
hoe controleren zittende aandeelhouders dat exit-proces? 

4.3. Mogelijke toetreding van derden tot HbDH 

Het mogelijk maken van een betere samenwerking met derden (Provincie Noord Holland, 
Havenbedrijf Rotterdam, anderen...) is een van de doelstellingen van de verzelfstandiging van het 
Havenbedrijf. Maar aan welke randvoorwaarden dient deze samenwerking te voldoen? 

Indien een gedeeld aandeelhouderschap aan de orde komt zouden wij als uitgangspunt willen 
formuleren dat de gemeente Den Helder in principe meerderheidaandeelhouder blijft in een nieuw 
Havenbedrijf Den Helder BV. Dat uitgangspunt betekent dus dat het aandelenpakket van Den Helder 
niet onder de 51% zou mogen dalen. 
Er moet echter niet worden uitgesloten dat voor de ontwikkeling en uit/inbreiding van de haven 
financiële injecties van derden nodig zijn die qua belang uitstijgen boven die 51%. Dan zou Den 
Helder akkoord kunnen gaan met een minderheidsaandeel mits Joint Control 2 wordt afgesproken 
over enkele cruciale zaken: 

• Benoemingen leden RvC en directie van HbDH 
Grote investeringen 

• Wijzigen van de lange termijn strategie 
• Vaststellen bedrijfsplan Havenbedrijf Den Helder 
• Fusie, splitsing, uitgifte van aandelen 

5. Governance van Havenbedrijf Den Helder 

5.1. De aandeelhouder stelt de governance vast. 

De governance van een Vennootschap is kort gezegd het antwoord op de vraag: "wie heeft het voor 
het zeggen in de Vennootschap". In de governance van de Vennootschap worden de bevoegdheden 
van de diverse bestuursorganen van de Vennootschap vastgelegd. Die organen zijn: de 
aandeelhouders (in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de AVA), de Raad van 
Commissarissen (de RvC) en het Bestuur van de Vennootschap (de Directie). 

Private partijen ware te omschrijven als partijen die niet als overheid kwalificeren en/of niet voor 100% in overheidshanden 
zijn. 
2 

Joint Control is niet ongebruikelijk in vennootschapsland en wil zeggen dat de aandeelhouder het over bepaalde besluiten 
eens moeten zijn. Negatief geformuleerd: een minderheidsaandeelhouder heeft vetorechten op bepaalde thema's. 
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De governance wordt in de statuten van de Vennootschap vastgelegd. Die statuten worden door de 
AvA vastgesteld en kunnen alleen door de AvA worden gewijzigd. 
Veelal wordt door de AVA in de statuten een staffel van bevoegdheden vastgelegd: 

• Directie is bevoegd binnen zekere marges3. 
• RvC is bevoegd tot grotere marges dan Directie 
• AVA is bevoegd tot de allerbelangrijkste beslissingen 

Voorts zal de aandeelhouder in de Statuten de volgende bevoegdheden kunnen regelen. 
• Benoeming RvC: kan geschieden door AvA. 
• Benoeming Directeur Vennootschap: kan geschieden door RvC of AvA 
• Strategie HbDH. Strategisch plan en bedrijfsplan: vastgelegd moet worden wie deze 

plannen vaststelt. 
• Maar ook zaken als bezoldigingsbeleid Directie: er kunnen regels worden gesteld aan de 

bezoldiging van de Directie. 

Jaarrekening. 
Volgens de wet stelt de AvA van een Vennootschap de jaarrekening van de Vennootschap vast. 
Tevens staat de winst ter beschikking van de AvA en besluit zij over een evt. dividend. 

Conclusie 
In de vaststelling van de governance van de Vennootschap moet de aandeelhouder een politiek 
bestuurlijk verantwoord evenwicht vormen. Enerzijds tussen de gewenste verzakelijking en 
verhoging van de slagkracht van de onderneming, maar anderzijds blijft de aandeelhouder politiek 
verantwoordelijk voor de beleidseffecten van de Vennootschap. Daarmee dus verantwoordelijk is 
voor de majeure en strategische besluiten van de Vennootschap. 

5.2. Raad van Commissarissen. 

Samenstelling. 
De Raad van Commissarissen is een belangrijk element in de Vennootschap. De RvC staat tussen AvA 
en Directie en heeft als taak: toezicht op en advies aan de Directie. De RvC moet in geval van 
Havenbedrijf Den Helder kunnen omgaan met de combinatie van een bedrijfsvorm op basis van 
zelfstandigheid en publieke verantwoordelijkheid. Dit houdt in dat in de Raad van Commissarissen, 
kennis en ervaring zodanig gecombineerd worden dat bovengenoemde elementen, optimaal bediend 
kunnen worden. 
Het is van belang om een goed profiel van de leden en samenstelling van de RvC op te stellen, zodat 
de juiste mensen kunnen worden aangezocht. Voorts is een aandachtspunt bij die profielschets de 
kwestie of actieve politici vanuit de kringen van de aandeelhouder wel/geen lid van de RvC zouden 
moeten kunnen zijn. Streven zou moeten zijn om een zeer hoge mate van onafhankelijkheid te 
bereiken: geen actieve politici in de RvC. 

Omvang RvC. 
Gezien de omvang van Havenbedrijf Den Helder lijkt het aangewezen dat de RvC een omvang heeft 
van 3 personen. Daarbij is het van belang om een oneven aantal te benoemen opdat geen staking 
van stemmen kan ontstaan. 

5.3. Bestuur van de Vennootschap. (De directeur). 

Het bestuur van de Vennootschap, in casu de Directie is bevoegd om alle beslissingen te nemen voor 
zover ze niet zijn voorbehouden aan aandeelhouder of RvC. 

De marges betreffen veelal maxima aan financiële bevoegdheden en aan bevoegdheden in relatie tot ha's uit te geven terrein 
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6. Borging publieke belangen. 

Een mogelijke wijziging van rechtsvorm van Havenbedrijf Den Helder heeft geen enkele invloed op de 
publiekrechtelijke taken van de deelnemende overheden. Die bevoegdheden zijn onvervreemdbaar 
"des overheids" en kunnen niet worden verzelfstandigd. De gemeente blijft dus voluit 
verantwoordelijk voor het gehele publiekrechtelijke instrumentarium zoals bestemmingsplannen, 
vergunningafgifte etc. 
Niettemin is het noodzakelijk dat de publieke belangen die rond de havendienst aan de orde zijn 
worden geborgd en niet worden aangetast door een wijzigende institutionele positionering van de 
havendienst. 

6.1. Economisch belang, 
De haven van Den Helder is van grote betekenis voor de economie en bedrijvigheid (en daarmee de 
werkgelegenheid) op stedelijk en provinciaal niveau. De haven heeft een betekenisvolle rol in de 
stimulering van de economische bedrijvigheid in de regio. Borging van dit belang geschiedt nu op 
lokaal niveau via beleidsnota's, vaststelling van grenzen en beperkingen aan uitgiftes door gemeente 
Den Helder en eisen rond beheer van de haventerreinen. 
Borging van dit belang via o.m. een 4-jarig bedrijfsplan van Havenbedrijf Den Helder, dat door de 
AvA wordt vastgesteld. Ook dient dit economisch belang geborgd te worden via de doelstelling van 
de Vennootschap zoals die wordt vastgelegd in de statuten. 

6.2. Ruimtelijke ordening. 
Het domein van de RO is van oudsher een belangrijk aandachtsgebied voor (provincie en) gemeente. 
Al deze bevoegdheden zijn niet het werkterrein van Havenbedrijf Den Helderen worden dus niet 
geraakt door een mogelijke Vennootschapvorming. Hier is sprake van een onvervreemdbare 
overheidstaak. 

6.3. Milieu. 
De vergunningsverlening geschiedt door overheden aan individuele bedrijven/inrichtingen binnen 
het beheersgebied van Havenbedrijf Den Helder en verloopt niet via Havenbedrijf Den Helder. De 
belangen worden op een aantal niveaus al geborgd en dat zal niet veranderen. 

6.4. Nautisch beheer en toegankelijkheid 
Nautisch beheer betreft het toegankelijk maken en houden van de vaarwegen naar en binnen de 
havengebieden. Een vlotte en veilige afwikkeling van het scheepvaartverkeer is hierbij in het geding. 
Evenals het onderhoud aan vaarwegen en kunstwerken. 
Het Rijk is verantwoordelijk voor de vaarwegen naar de havens. Deze verantwoordelijkheid blijft op 
dezelfde wijze gehandhaafd. De haven zelf valt onder gemeentelijke verantwoordelijkheid en ook als 
deze taken overgaan naar een verzelfstandigd Havenbedrijf moeten de gemeentelijke 
verantwoordelijkheden voor de nautisch maritieme taken voluit waargemaakt kunnen worden. Dat 
is mogelijk door een adequate mandatering en controle. De gemeentelijke bevoegdheden van Den 
Helder zullen in mandaat worden overgedragen aan de Havenmeester van Havenbedrijf Den Helder. 
Dat moet gebeuren in een overeenkomst waarin die bevoegdheden goed worden omschreven en 
waarin de financiële condities waaronder e.e.a. geschiedt helder zijn gemaakt. 

6.5. Het financiële belang. 
Wettelijk is geregeld in het BW dat de AvA de jaarrekening van een Vennootschap vaststelt en dat de 
winst ter beschikking staat van de AvA. Het lijkt echter goed om afspraken te maken tussen de 
aandeelhouder en het bedrijf wanneer sprake kan zijn van een dividenduitkering. Een helder 
dividendbeleid is een belang van aandeelhouder en Havenbedrijf. 
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6.6. Bescherming grondposities gemeente Den Helder. 
In tegenstelling tot een gemeente kan een Vennootschap failliet gaan. In dat geval treedt een curator 
aan om de boedel te regelen. Dan zou het kunnen gebeuren dat gronden, die nu in eigendom zijn van 
Havenbedrijf Den Helder, door de curator uit de boedel worden verkocht aan een hoogstbiedende 
partij die niet per se dezelfde belangen nastreeft als Havenbedrijf Den Helder. Dit kan worden 
voorkomen door een goede regeling op dit punt. 

7. Financierbaarheid en financiering van de Vennootschap. 

Verzelfstandiging zal ertoe leiden dat de Vennootschap een hogere rente gaat betalen dan de 
gemeente. Twee zaken moeten bij een Vennootschapvorming veilig worden gesteld: 

• Financierbaarheid van de Vennootschap: de financiering van de huidige leningenportefeuille 
zal moeten worden zeker gesteld tegen een acceptabele rente. 

• Financiering van nieuwe projecten zoals die door het havenbedrijf en aandeelhouder 
noodzakelijk worden geacht, zal mogelijk moeten zijn. 

Het is een illusie om te denken dat het nieuwe Havenbedrijf de gehele leningenportefeuille per 1 
januari 2012 zelfstandig op de markt tegen marktconforme condities zou kunnen financieren. 
Daarvoor moet een groeimodel worden ontwikkeld, een model dat overigens niet 
staatssteungevoelig mag zijn. Gedacht wordt aan een 10 jaren termijn waarin HbDH elk jaar 10% van 
de gemeentelijke lening aflost en elk jaar 10% van de portefeuille op de markt herfinanciert. 

Fase 1 van het financiële traject van de verzelfstandiging is het bouwen van een business case voor 
het nieuwe Havenbedrijf. Dan is het ook mogelijk de financierbaarheid en financieringspotentie van 
het Havenbedrijf te beoordelen. 

8. Afsluitend en planning 

Wij streven ernaar om voor het eind van 2011 finale voorstellen aan u voor te leggen, zodat u in het 
najaar kunt besluiten over de verzelfstandiging van de havendienst en de vorming van het 
Havenbedrijf, waarna dat per 1 januari 2012 een feit kan zijn. 

Wij stellen u tot slot voor dat wij u middels de raadscommissie Bestuur en Middelen op de hoogte 
stellen van het verloop van onze voorbereidingen en deze raadscommissie ook zullen consulteren 
wanneer tussentijds bestuurlijke consultaties noodzakelijk zouden zijn. 
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