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Haven Ter inzage gelegde stukken / bijlagen: 
• Startnota Verzelfstandiging Haven 

Onderwerp: Verzelfstandiging Havendienst 

Gevraagd besluit: 

1. het beschikbaarstellen van een voorbereidingskrediet van € 315.000,- voor de verzelfstandiging van de 
haven; 

2. vast te stellen de uit beslispunt 1 voortvloeiende begrotingswijziging. 

Inleiding en aanleiding 

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). Naar het zich laat aanzien zullen alle Nederlandse zeehavens op afzienbare termijn op enigerlei 
wijze verzelfstandigd raken. 

In meer of mindere mate concentreren alle verzelfstandigingen van havens zich rond 3 clusters van 
argumenten: 

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

Beoogd resultaat 

Al eerder, besluit 1 juli 2009, sprak de raad zich uit voor verzelfstandiging van de haven. 
Met de verzelfstandiging wordt beoogd om een sterk, commercieel en professioneel Havenbedrijf te vormen. Op 
enige afstand van het politiek bestuur. Een Havenbedrijf dat zijn eigen investeringen kan financieren en zijn 
eigen financiële risico's draagt. Een Havenbedrijf dat op commerciële wijze kan samenwerken met publieke en 
private partners. Met de verzelfstandiging wordt de haven in een juridische jas gestoken die commerciële 
samenwerking met m.n. andere havens faciliteert. 

Een Havenbedrijf tot slot dat een wezenlijke en betekenisvolle bijdrage kan leveren aan de economische groei 
van de haven van Den Helder en daarmee aan de economie en werkgelegenheid van Den Helder. 

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 langs 
welke de verzelfstandiging daadwerkelijk moet worden uitgewerkt. Maar tevens krijgt de gemeenteraad van Den 
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Helder een instrument aangereikt dat de raad kan helpen bij het gedegen beoordelen van de uiteindelijke 
verzelfstandigingvoorstellen. 

De Startnota stelt de kaders waarbinnen een mogelijke verzelfstandiging zich dient af te spelen. 

Wij onderscheiden de volgende aandachtspunten voor de 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. 

Argumenten / alternatieven 

De argumenten voor de verzelfstandiging van de haven zijn dezelfde die andere zeehavens hanteren. Er is een 
toenemende behoefte aan professionalisering van het havenbestuur, een toenemende behoefte om de 
financiële risico's te mitigeren en een sterk toenemende behoefte om als havens samen te gaan werken. 
Verzelfstandiging van het Havenbedrijf komt aan deze behoeften tegemoet. 

Voor Den Helder komt daarbij dat de vorming van een zelfstandig Havenbedrijf en het samenbrengen van 
samenhangende gemeentelijke onderdelen tevens een krachtige en betekenisvolle speler creëert met gezag en 
doorzettingsmacht op economisch terrein. 

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 

Nadeel. 
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. 

In de Startnota (bijlage) zijn de volgende conclusies van B&W geformuleerd: 

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

economische ambities van den Helder. Indien onverhoopt vooreen 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 hoe we het 
nadeel (van het minder zeker worden van huidige inkomstenbronnen) kunnen beheersen. 
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Financiële consequenties 

De directe (externe) kosten voor de vorming van het Havenbedrijf bedragen € 215.000,-

Voorts zijn er enkele kosten nog te dekken in de reguliere havenexploitatie 2011: 
Acquisitie: 60.000 
Beurzen c a . 20.000 
Automatisering 20.000 
Totaal 100.000 

De twee eerste posten zijn reeds meegenomen in de concept -begroting 2012 van het nieuwe havenbedrijf. 

Totaal benodigde financiële middelen voor 2011 is 215.000 + 100.000 = € 315.000,- Deze kosten moeten 
worden opgevangen binnen de begroting van het nieuwe Havenbedrijf Den Helder. Aangezien dit Havenbedrijf 
eerst per 1 januari wordt gerealiseerd, zullen de benodigde middelen moeten worden voorgefinancierd. 

U wordt verzocht daartoe een krediet te voteren. 

De financiële consequenties van de verzelfstandiging zelve zullen de komende maanden worden uitgewerkt in 
een business case voor het verzelfstandigd Havenbedrijf. 

Juridische consequenties 

De voorbereiding van de verzelfstandiging heeft geen juridische consequenties. De verzelfstandiging zelve is 
juridisch omvattend en zal nader worden uitgewerkt en in het najaar aan u worden voorgelegd. 

Communicatie 

Persbericht 

Aanpak / uitvoering 

Na de raadsinstemming voor het vervolgtraject van de verzelfstandiging zal het College de verzelfstandiging 
nader uitwerken. Dat zal komende maanden geschieden. De planning is erop gericht om uw raad de definitieve 
verzelfstandigingvoorstellen in december van dit jaar voor te leggen. 

Indien u instemt met de definitieve voorstellen zal een verzelfstandigd Havenbedrijf per 1 januari 2012 mogelijk 
zijn. 

Den Helder, 24 mei 2011 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

burgemeester 
l Koen Schuiling Ui * 

secretaris 
H. Raasing 
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