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Motie vreemd aan de orde van de dag over de havenontwikkeling 

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op maandag 12 maart 2018, 

constaterende dat: 
bedrijven geen gebruik kunnen/willen maken van de Regionale Binnenhaven vanwege een gebrek 
aan diepgang; 
uit de woensdag 7 maart jl. verstrekte informatie is gebleken dat de financiële positie van Port of 
Den Helder onder druk staat, met name vanwege aanzienlijk achterstallig onderhoud; 
het mede daardoor moeilijk is om een tweede investeerder te vinden voor de (uitbreiding) van de 
havenontwikkelingen; 

overwegende dat: 
- er grote onduidelijkheden zijn over de (on)mogelijkheden om de Regionale Binnenhaven, maar in 

het verlengde hiervan alle civiele kaderuimte winstgevend te exploiteren; 
- de situatie drastisch is veranderd nu Defensie niet langer overweegt om kaderuimte af te staan 

voor civiel (mede)gebruik; 
- er een ontoereikende "routekaart" bestaat maar dat behoefte is om een visie te ontwikkelen op 

basis van feiten omtrent de exploitatiemogelijkheden van de civiele kade- en havenruimte; 
- alleen met onafhankelijk onderzochte feiten kan worden besloten over de toekomst van de Port 

of Den Helder; 
- een goede samenwerking en onderlinge afstemming met de beheerder van de "marinehaven" 

van belang is voor de exploitatie van de civiele haven. 

draagt het college van burgemeester en wethouders op: 
- een onafhankelijk, deskundig onderzoek te laten uitvoeren naar de (on)mogelijkheden voor een 

rendabele exploitatie van de civiele haven- en kaderuimte, waarbij in elk geval duidelijkheid wordt 
verschaft over de toegankelijkheid van alle civiele haven- en kaderuimten, milieuaspecten en de 
categorieën die toegestaan zijn in/op alle terreinen en wateren en de mogelijke afzetmarkten 
voor goederen en diensten vanuit de civiele haven/kades; 

- de raad vooraf te informeren en de geformuleerde vragen ter akkoord voor te leggen alvorens de 
opdracht aan een onafhankelijk onderzoeksbureau te verstrekken; 

- de Commandant der Zeestrijdkrachten nadrukkelijk te betrekken bij alle fasen van het onderzoek. 



En gaat over tot de orde van de dag. 
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