
¥ 
Raadsvoorstel 

 

  Raadsvoorstel ¥ Pagina 1 van 3 

 

Registratienummer: 

 

RVO15.0135 Portefeuillehouder: E.M. Krijns 

Van afdeling: Ruimte en Economie Ter inzage gelegde stukken / bijlagen:  Begrotingswijziging (BGW15.0008) 

 Behandelend ambtenaar: 

Telefoonnummer: 

E-mail adres: 

drs.C. Kooy 

(0223) 67 8834 

c.kooy@denhelder.nl 

Onderwerp:  Nutsvoorzieningen reddingsposten 

 

Gevraagd besluit: 

 

1. Beschikbaar stellen van het investeringskrediet van € 120.000,-- (wordt afgeschreven in 20 jaar) voor het 

realiseren van eigen gemeentelijke nutsvoorzieningen voor de reddingsposten; 

2. Bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen. 

 

Publiekssamenvatting 

Er zijn in Den Helder drie strandopgangen met een bewaakt strand: Duinoord, De Zandloper en Julianadorp. De 

Stichting Strandexploitatie Noordkop (SSN) heeft aan de gemeente aangegeven dat de hoofdreddingspost in 

Julianadorp en de twee kleine reddingsposten aan vervanging toe zijn. Om ook de toenemende problemen rond 

de nutsvoorzieningen (tekort watertoevoer, verstopte riolering, nog geen wifi en versterken elektra) op te lossen 

is onderzocht wat de consequenties zijn als de gemeente de nieuwe reddingsposten zelf aansluit en beheert. 

Zodra de nutsvoorzieningen van de gemeente zijn is er bijvoorbeeld geen afhankelijkheid meer van 

ondernemers. Zodoende kunnen problemen snel worden verholpen, tenslotte moeten reddingsposten optimaal 

fungeren tijdens het strandseizoen voor de veiligheid van de bezoekers van het Helders strand. Daarom is het 

realiseren van eigen gemeentelijke nutsvoorzieningen voor de nieuwe reddingsposten noodzakelijk. 

 

Inleiding 
Er zijn in Den Helder drie strandopgangen met een bewaakt strand: Duinoord, De Zandloper en Julianadorp. De 
Stichting Strandexploitatie Noordkop (SSN) heeft aan de gemeente aangegeven dat zij de hoofdreddingspost 
en de twee kleine reddingsposten in 2016 gaat vervangen.  
De SSN is de gemeentelijke uitvoeringsorganisatie die onder andere zorg draagt voor het onderhoud en de 
nieuwbouw van de reddingsposten. SSN wil graag de kwaliteit van het strand verbeteren met nieuwe 
stranddouches en het plaatsen van toiletgelegenheden voor valide én minder valide bezoekers in de nieuwe 
reddingsposten. Dit zorgt er mede voor dat de capaciteit van de huidige nutsvoorzieningen aangepast moet 
worden. 
Daarnaast is er de afgelopen jaren een probleem ontstaan bij de toevoer van water en met de riolering 
(verstoppingen) vanaf de reddingsposten. Op dit moment sluit bijvoorbeeld de rioolleiding van de 
hoofdreddingspost aan op de rioolleiding en put van strandpaviljoen Paal 6. Daarnaast speelt het aspect van 
gedeeld gebruik van de nutsvoorzieningen door reddingsposten én strandpaviljoens. Er is door uitbreidingen bij 
de paviljoenhouders steeds meer water nodig op deze paviljoens. De SSN is nu voor haar watervoorziening 
afhankelijk van de paviljoenhouders. Er blijft nu te weinig water over om te gebruiken op de reddingsposten en 
voor de stranddouches. Dit is een onwenselijke situatie. 
 
Om de toenemende problemen rond de nutsvoorzieningen watertoevoer, riolering, wifi en elektra op te lossen, 
is onderzocht wat de financiële en technische consequenties zijn als de reddingsposten apart worden 
aangesloten en daardoor niet meer afhankelijk zijn van de strandpaviljoenhouders. Het is daarom van belang 
om eigen onafhankelijke gemeentelijke nutsvoorzieningen voor de drie reddingsposten aan te leggen.  

In de nieuwe situatie is de gemeente eigenaar en beheerder van de voorzieningen die nieuw worden 

aangelegd. Zodra de nutsvoorzieningen door de gemeente zijn aangelegd is er geen afhankelijkheid meer van 

ondernemers.  

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Door de investering in de nutsvoorzieningen zijn de drie reddingsposten in Den Helder weer op orde en kunnen 

de strandwachten tijdens het zomerseizoen hun reddingswerk optimaal uitvoeren. Tenslotte is een veilig strand 

van groot belang voor bezoekers van het Helders strand. 
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Kader 

Beleidsgestuurde Contract Financiering (BCF) 2014 – 2017 gemeente Den Helder en SSN: a13.01191. 

 

Argumenten 

De afgelopen jaren zijn op het strand bij Julianadorp strandhuizen geplaatst. De huurinkomsten worden onder 

andere gebruikt om investeringen in het toeristisch product te financieren. De aanleg van nieuwe 

nutsvoorzieningen voor de reddingsposten past goed bij de besteding van deze huurinkomsten. Tenslotte 

hebben dagbezoekers en bijvoorbeeld bezoekers die op het strand verblijven in een strandhuisje een goede 

strandbewaking nodig, hetgeen de SSN middels de reddingsposten verzorgt.  

 

Het realiseren van eigen gemeentelijke nutsvoorzieningen voor de reddingsposten zorgt ervoor dat de 

gemeente zelf verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van de nutsvoorzieningen. En niet meer 

afhankelijk van ondernemers of andere externe partijen.  

 

Het is noodzakelijk om goed functionerende nutsvoorzieningen te hebben voor de reddingsposten. Hierdoor 

wordt indirect een veilig strand gecreëerd voor inwoners en toeristen. 

 

Maatschappelijk draagvlak 

De SSN en de Reddingsbrigade Den Helder hebben een breed draagvlak onder de bevolking voor hun 

(reddings)werkzaamheden op het strand tijdens de zomerperiode. Het maatschappelijk draagvlak is verder niet 

onderzocht. Het voorstel komt niet in aanmerking voor een referendum op grond van Referendumverordening 

Den Helder 2012 Artikel 2; lid c, gemeentelijke procedures. 

 

Financiële consequenties 
De investeringskosten voor de nieuwe nutsvoorzieningen zijn begroot op: 
€ 120.000 elektra, water, internet, riool (€ 60.000, - Julianadorp; € 30.000, - Zandloper; € 30.000, - Duinoord). 
In de meerjarenbegroting is € 100.668, - aan huuropbrengsten per jaar structureel opgenomen voor de 
strandhuisjes bij Julianadorp en de Helderse strandpaviljoens. In 2015 zijn er 20 extra strandhuisjes 
bijgeplaatst. Dit levert structureel ongeveer € 20.000, - aan huurinkomsten op. De gemeentelijke begroting moet 
nog worden bijgesteld aan de hand van deze verhoogde huurinkomsten. 
De investeringen (€ 120.000, -) kunnen worden afgeschreven in 20 jaar. De afschrijvingslasten bedragen dan € 
6.000, - per jaar. De rentelasten bedragen 4% over de boekwaarde, het eerste jaar dus € 4.800, - en daarna elk 
jaar € 240, - minder. 
 
Huidige onderhoud en beheerkosten nutsvoorzieningen door de gemeente 
De kosten die de afdeling Stadsbeheer jaarlijks maakt voor de 3 strand opgangen, waaronder onderhoud en 
beheerkosten zijn op dit moment in totaal: 
100 uur man € 45,35 per uur = € 4.535, - excl. btw 
100 uur tractie € 22,65 per uur = € 2.265, - excl. btw 
Totaal 100 uur man + tractie = € 6.800, - exclusief btw. Dit zijn kosten om alles weer te laten werken voor het 
zomerseizoen. Hierbij komt nog de rioolheffing van € 176,65 per perceel. 
Het realiseren van eigen gemeentelijke nutsvoorzieningen voor de reddingsposten zorgt er niet voor dat 
bovenstaande reguliere uren en kosten hoger worden. 

 

Door gebruik te maken van aanwezige leidingen en aansluitingen is het goed mogelijk dat de 

investeringskosten naar beneden bijgesteld kunnen worden. 

 

De verbeteringen aan de nutsvoorzieningen, op verzoek van de SSN, veroorzaken de noodzakelijke verzwaring 

van de nutsvoorzieningen. Het is daarom van belang dat de SSN zelf ook kosten draagt. Voorstel is om de 

vastrechtverhoging voor het water door de SSN te laten betalen. Dit is voor drie reddingsposten een jaarlijks 

bedrag van ongeveer € 300, - per reddingspost (€ 900, - in totaal) en eenmalige kosten voor de aansluiting van 

€ 1.575, - per reddingspost. 

 

Communicatie 

Persbericht:Nee  

 

Realisatie 

Zodra het college akkoord is met de voorgestelde investeringen, wordt door de afdeling Ruimte en Economie 

aan het ingenieursbureau (IB) van de gemeente opdracht gegeven om de uitvoering van het project op zich te 

nemen, in overleg met de SSN. Het project moet afgerond zijn vóór de plaatsing van de reddingsposten in april 

2016. 
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Den Helder, 10 november 2015. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

dr. Joost C.M. Cox  
  

 


