
 

Memo 
 

 

 

 

Datum: 18 november 2022 

Aan: Het presidium (28 november 2022) 

Van: M. Huisman, griffier 

Onderwerp: Bijeenkomst raadsleden, aandeelhouder, directie en RvC N.V. Port of Den Helder 

 

 

Geachte fractievoorzitters, 

 

In het raadsbesluit van 7 maart 2022 over het rapport ‘Den Helder in de lichtenlijn’ van Panteia naar 

aanleiding van het onderzoek naar de N.V. Port of Den Helder is onder beslispunt 3 het volgende 

opgenomen:  

 
3. in de komende bestuursperiode twee maal per jaar een afzonderlijke bijeenkomst te houden met 

de leden van de raad, de aandeelhouders, de directie en de Raad van commissarissen van de 
N.V. Port of Den Helder waarin vooraf in samenspraak vastgestelde onderwerpen worden 
besproken en verwachtingen worden afgestemd.  

 

De portefeuillehouder Haven heeft, mede namens de RvC, aandeelhouder en directie van de N.V. Port of 

den Helder, op 10 november jl. ambtelijk door laten geven op woensdag 7 december tussen 15.00 – 18.30 

uur deze bijeenkomst aan te bieden. Deze bijeenkomst zou dan wat de portefeuillehouder betreft 

overwegend het karakter hebben van een kennismaking, maar partijen staan ook open voor door de raad 

aangereikte onderwerpen. Voorts is op 23 november jl. een brief van het college van b&w naar de raad 

toegezonden (zie bijlage), waarin (in afwijking van het voorgaande) in overweging wordt gegeven, nadat 

het visiedocument en het bedrijfsplan van Port of Den Helder zijn opgesteld, het onderhavige overleg te 

organiseren. Om die reden treft u hierbij per e-mail een voorstel aan.  

 

Onderwerpen voor de bijeenkomst 

Vanuit het perspectief van de raad is het advies de volgende onderwerpen (in willekeurige volgorde) in te 

brengen voor de te houden bijeenkomst als voornoemd: 
1. Toelichting op de stand van zaken Plan van aanpak verplaatsing Moormanbrug.  

Raadsbesluit punt 2.I.a.: het college biedt de raad in 2022 een plan van aanpak aan voor het creëren 

van ontwikkelruimte door de voorziene verplaatsing van de Moormanbrug. 
2. Toelichting op de stand van zaken Service Level Agreement onderhoud natte infrastructuur 

Raadsbesluit punt 2.I.b.: het college gaat met de N.V. Port of Den Helder uiterlijk in het derde kwartaal 

2022 een Service Level Agreement (SLA) aan voor het onderhoud van de natte infrastructuur. 
3. Toelichting op de ontwikkelingen gronduitgifte Kooyhaven en Kooypunt. 

Raadsbesluit punt 2.I.c.: het college legt de raad in 2022 een voorstel voor om mogelijkheden te 

bezien de uitgifte van gronden op Kooypunt, Kooyhaven en anderen gronden, die niet strategisch van 

belang zijn voor de N.V. Port of Den Helder, onder te brengen bij een ontwikkelmaatschappij. 
4. Toelichting op de stand van zaken/voorbereiding inschrijvingen kavels windparken op zee. 

In het rapport van Panteia is hierover het volgende opgenomen:  

‘In Q1 2022 vindt aanbesteding plaats voor twee kavels van Hollandse Kust West, in Q1 2023 zal 

de aanbesteding voor Ten Noorden van de Waddeneilanden (één kavel) plaatsvinden en de 

kavels voor IJmuiden Ver worden naar verwachting in Q1 2024 en Q2026 (telkens twee kavels) 

aanbesteed. Wij adviseren om de uitkomsten te monitoren en een adaptieve planning te hanteren.’ 
5. Toelichting op de stand van zaken van het opstellen van een Visiedocument.  

Raadsbesluit punt 2.II.a: het college biedt de raad voor 1 april 2023 een visiedocument Port of Den 

Helder 2040 ter vaststelling aan.  

Hierbij kan dan tevens duidelijkheid worden gegeven over de betrokkenheid van de raad en van 

externe partijen bij het op te stellen visiedocument. 
6. Doorkijk exploitatie 2022 van de N.V. PoDH (kansen en risico’s). 
7. Toelichting op de stand van zaken liquiditeitspositie en prognose N.V. PoDH voor 2022-2024. 
8. Toelichting op de ontwikkelingen Zeedoksluis, Boerenverdrietsluis en omvaarroute. 
9. Afspraak over datum en tijdstip voor de volgende bijeenkomst. 

Gelet op de actiepunten naar aanleiding van het Panteia-rapport bijvoorbeeld in maart 2023. 



 

 

 

Overige punten 

Met deze bijeenkomst is het de bedoeling invulling te gegeven aan het eerder genoemde beslispunt 3 uit 

het raadsbesluit van 7 maart 2022. Om die reden wordt voorts voorgesteld: 
- een beknopt inhoudelijk verslag (door de griffie) te laten maken van de bijeenkomst, zodat e.e.a. 

borging heeft voor de andere bijeenkomsten; 
- de voormalig voorzitter van de Begeleidingscommissie de bijeenkomst te laten voorzitten. 
- wat de invulling van ‘leden van de raad’ toe te staan dat een raadslid zich, in geval van verhindering 

voor deze bijeenkomst, kan laten vervangen door een commissielid, niet zijnde een raadslid.   

 

Daarnaast is van belang dat u aangeeft te kunnen instemmen met de voorgestelde dag en tijdstip van de 

bijeenkomst of dat u de voorkeur heeft voor een alternatieve datum en tijd.  

 

Op basis van de voorgaande punten ligt voor de hand de organisatie van dag/tijd en locatie door de griffier 

verder ter hand te laten nemen. 

 

Na uw besluitvorming zullen de voorgaande punten met de portefeuillehouder Haven alsmede de directie 

en RvC N.V. Port of Den Helder worden gecommuniceerd. 

 

 

Voorstel 

Het presidium wordt voorgesteld voor de afzonderlijke bijeenkomst met de leden van de raad, de 

aandeelhouders, de directie en de Raad van commissarissen van de N.V. Port of Den Helder: 
1. de te bespreken onderwerpen vast te stellen; 
2. een beknopt inhoudelijk verslag te laten maken, zodat e.e.a. borging heeft voor de andere 

bijeenkomsten; 
3. de voormalig voorzitter van de ‘Begeleidingscommissie onderzoek Port of Den Helder’ te laten 

voorzitten; 
4. de vertegenwoordig vanuit de raad te laten bestaan uit 1 lid per fractie, waarbij leden van de raad zich, 

in geval van verhindering, kunnen laten vervangen door een commissielid, niet zijnde een raadslid; 
5. de datum en tijdstip te bepalen; 
6. op basis van de voorgaande punten de organisatie van dag/tijd en locatie door de griffier verder te laten 

uitvoeren; 
7. de voorgaande punten te communiceren met de portefeuillehouder Haven alsmede de directie en RvC 

N.V. Port of Den Helder. 

 

 


