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1. Inleiding 

De eerste helft van 2017 heeft Port of Den Helder NV ingezet op het profileren van de positie van de 
Port of Den Helder en de North Sea Energy Gateway (NSEG). Daarbij gaat het met name om de 
uitwerking van de nationale routekaart Wind op Zee na 2023 die leidend zal zijn voor de planning van 
de verdere uitrol van windparken op de Noordzee. Daarnaast gaat om de beleids- en planvorming 
voor het ontmantelen van olie&gas installatiesop de Noordzee en om de integratie van gas en wind.  
In het licht van deze kansen op het gebied van wind en decommisioning is het afgelopen jaar hard 
verder gewerkt aan de grotere projecten van de Routekaart van Port of Den Helder. Daarmee is 
realisatie van de aanleg van de Marsdiepkade en de Paleiskade 2 binnen vizier gekomen. De 
totstandkoming van de Marsdiepkade is als opstartproject voor de gehele havenontwikkeling van grote 
betekenis voor het aanjagen van de regionale economie en werkgelegenheid in de Kop van Noord-
Holland. Belangrijk is ook het toetreden van een tweede aandeelhouder ter versterking van de 
commerciële slagkracht en solvabiliteit van de onderneming. Hierover is overleg gevoerd met de 
provincie. 
Ondertussen is en wordt verkend in hoeverre samenwerking met andere havens in de Kop tot de 
mogelijkheden behoort. Er hebben zich al zich operationele en commerciële mogelijkheden 
aangediend. De samenwerking met de havens in het Noordzeekanaalgebied vindt dit najaar wellicht 
vorm in een gezamenlijke profilering van de hele provincie als offshore havengebied waarbij AYOP en 
NSEG elkaar versterken. Het is de verwachting dat de provincie in de tweede helft deze ambitie zal 
omarmen.  
De verwachte winst over 2017 is met 125k naar beneden bijgesteld naar 345k. De aanhoudende lage 
en volatiele olie- en gasprijzen zetten de NV onder druk. Investeringen en onderhoudscampagnes op 
de Noordzee blijven uit. Daarmee blijven de scheepsbewegingen en de inkomsten uit havengelden 
onder druk staan. Ook de inkomsten uit nieuwe grondtransacties bleven vooralsnog uit. Deze huidige 
zorgelijke marktsituatie spoort de NV Port of Den Helder des te meer aan om zich voor de toekomst 
voor te bereiden op het aantrekken van nieuwe marktsegmenten.  
 
2  Kaders   De gehanteerde kaders zijn:   nota “De verhouding tussen de aandeelhouder (B&W) en de gemeenteraad” Raad 9 juli 2012 ;  

 Havenovereenkomst en Inbrengovereenkomst (Raad 3 december 2012; Raadsbesluit 
RB12.0215);  

 Havenbeheerplan 2016-2020;  

 beleidsnota ”Gemeentelijke garanties en geldleningen (2014)”;  
 oprichtingsakte en statuten van de Vennootschap (2012) Port of Den Helder.  

 
3 Ontwikkelingen 

 

In onderstaande tabel is het aantal bezoeken en Gross Tonnage (GT) weergegeven. Zie ook 

paragraaf 4 (opbrengsten). 

Om het gebruik van de haven te stimuleren en de huidige klanten te binden is de afgelopen maanden 
een traject in gang gezet om de tarievenstructuur onder de loep te nemen. Een belangrijk 
uitgangspunt daarbij was om te komen tot een nieuwe structuur die ondersteunend zou zijn aan het 
pitstopkarakter van de haven. 

  Jan.-juni 2017 Jan.-juni 2016 verschil 

categorie 
Aantal 
bezoeken 

Totaal GT Aantal 
bezoeken 

 
Totaal GT 

Aantal 
bezoeken Totaal GT 

Zeeschepen 857 2.022  1.092 2.063 -235 -22% 

Zeevisserschip 499 286 528 300 -29 -5% 

Bedrijfsvaartuig   293 46 268 65 25 9% 

Binnenvaartvrachtschip 44 86 84 166 -40 -48% 

Overig 10 633 1 0 9  

Eindtotaal 1.703 3.074 1.973 2.593 -270 -14% 
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Technisch beheer van de havenvoorzieningen  
In het reguliere onderhoud is speciale aandacht en inspanning gegaan naar het ‘Sail’ evenement. De 
aanbesteding voor de renovatie van de Zeedoksluis is gestart. De voorbereidingen voor het 
baggerwerk en nieuwe walstroom voorzieningen zijn van start gegaan. De opnieuw ingerichte 
Spoorwegkade is in gebruik genomen.  
De schade aan steiger 37, door de aanvaring door de Pemba, is nog niet hersteld, in verband met de 
nog lopende procedure voor schadeverhaal. De bankgarantie is verlengd en de onderhandelingen 
over het schadebedrag worden waarschijnlijk op korte termijn afgerond. Daarna kunnen de 
herstelwerkzaamheden uitgevoerd worden. 
 
Gebiedsontwikkeling 
De Routekaart is de basis voor de investeringsagenda van de PoDH en de gebiedsontwikkeling 
haven. De lopende ontwikkeling van Kooyhaven, Marsdiepkade en Paleiskade II maken onderdeel uit 
van deze Routekaart. Een aantal gebieden is geïdentificeerd die op termijn ruimte moeten bieden voor 
aanvullende commerciële havengebonden activiteiten. Deze terreinen zijn onderwerp van 
commerciële, bestuurlijke en technische verkenningen.  
Door de aanhoudende lage olieprijzen is het aantal verzoeken voor oplegplekken voor tijdelijk uit de 
vaart genomen schepen toegenomen. Om op deze marktvraag in te spelen zijn in het afgelopen half 
jaar de kades van de Spoorweghaven herontwikkeld om oplegplekken te creëren. Ook wordt de 
mogelijkheid onderzocht om in de zeehaven oplegplekken voor grotere offshore schepen te creëren.  
Port of Den Helder heeft voor de Kooyhaven met een eerste klant een voorwaardelijke 
koopovereenkomst getekend. 
  
Overige zaken 
Door intensieve marketing en netwerken in binnen- en buitenland is de belangstelling voor Port of Den 
Helder gestaag toegenomen. Veel spelers in de wind markt kennen Port of Den Helder nu en kijken 
naar de mogelijkheden die huidige en toekomstige infrastructuur bieden voor de logistiek rondom de 
aanleg en onderhoud van de windparken die in tender fase komen. Ook vanuit de traditionele olie- en 
gas is er belangstelling voor projecten rondom decomplexing, electrificering en decommissioning  
Port of Den Helder heeft zich het afgelopen half jaar stevig ingezet om de verdere profilering via en 
met North Sea Energy Gateway gestand te doen en meer uitstraling te geven.  
Het afgelopen half jaar is een begin gemaakt met het gesprek hoe met andere havens in de Kop 
(NIOZ, Oude Zeug) samen gewerkt zou kunnen worden. Het ligt in de lijn der verwachting dat met de 
komst van de windparken ook deze gebieden de belangstelling krijgen van verschillende marktpartijen 
in deze sector. Het is van belang gezamenlijk op te trekken en gezamenlijk logistieke oplossingen te 
bedenken om zo te verzekeren dat de Kop in stelling is. In deze gesprekken worden ook de 
mogelijkheden voor meer operationele samenwerkingsvormen onderzocht.  
De herziening van het Loodsplichtbesluit is door het ministerie van Infrastructuur & Milieu nu gepland 
voor de 2e helft 2017. Vanuit PoDH wordt er samen met de stakeholders en de markt gewerkt aan 
een gezamenlijke input hiervoor.  
Samen met de gemeente heeft Port of Den Helder zitting in de Klankbordgroep Beleidsverkenning 
Structuurvisie Waddenzee. Deze beleidsverkenning is in het voorjaar van 2017 afgerond en zal met 
een kabinetsreactie worden aangeboden aan de Tweede Kamer. Door het Rijk wordt er met de regio 
gewerkt aan een Gebiedsagenda Wadden 2050. De verwachting is dat deze Gebiedsagenda eind 
2018 zal worden opgeleverd.  
 
 

4 Financiën 
 
Het financieel resultaat over 2017 wordt per 1 juli 2017 op € 345.000 geraamd (begroting was € 
469.000). Deze afwijking van € 124.000 heeft een aantal afwijkingen als oorzaak die deels incidenteel 
zijn. 
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Ten aanzien van de grondexploitatie geldt dat grondverkoop van essentieel belang is om middelen te 
genereren om investeringen te kunnen financieren. In de begroting is rekening gehouden met een 
bedrag van € 1.113.000. Omdat er geen rekening gehouden is met de kostprijs van deze verkopen 
(de middelen die zijn geïnvesteerd om de grond aan te kopen en te ontwikkelen), werd er impliciet 
rekening gehouden met een winst van € 1.113.000. De prognose is op dit punt bijgesteld.  
 
De opbrengsten uit de haven blijven als gevolg van de doorzettende krimp in scheepsbewegingen 
over heel 2017 gemiddeld 15% achter op vorig jaar. In de maanden mei en juni (en ook na de 
verslagperiode in juli) was er een licht herstel in het aantal bewegingen van zeeschepen. De prognose 
voor het hele jaar is op basis daarvan ingezet op -15% tov 2016. Daarnaast is een bedrag ad 71k in 
mindering gebracht op de inkomsten, als gevolg van het verlagen van het ISPS tarief van 0,27 cent 
naar 0,23 cent miv augustus 2017 (conform stap 1 nieuwe tarievenstructuur).  
 
De huuropbrengst is naar verwachting hoger dan begroot in verband met een verwachte verhuur van 
gronden op Kooypunt en inkomsten van de Spoorweghaven.  
 

De geprognotiseerde kosten dalen, echter minder sterk dan de daling in scheepsbewegingen. Met 
name de kosten van ISPS zijn niet variabel met het aantal bewegingen.  
Momenteel is de solvabiliteitspositie van Port of Den Helder nog steeds ontoereikend voor het 
aantrekken van vreemd vermogen om daarmee eigenstandig haar ontwikkeltaak te kunnen uitvoeren.  
Door overcapaciteit aan bedrijventerrein en de laagconjunctuur in de offshore markt blijft het risico dat 
de gronduitgifte zal achterblijven aanzienlijk.  Met name de exploitatie van Kooyhaven is kwetsbaar. In 
de komende 2 jaar is in de business case voorzien dat 6 ha zal worden uitgegeven. In de huidige 
markt is dit een ambitieuze doelstelling. Ook indien deze doelstelling wordt behaald, is de vorm van 



 

6 

Halfjaarrapportage over Port of Den Helder De DATA! 

   

uitgifte (koop/ verpachten/ verhuur) nog van invloed. Verpachting, verhuur brengt PoDH op de lange 
termijn meer inkomsten, echter kan op de korte termijn problemen veroorzaken in de liquiditeitspositie.  
Om problemen met de liquiditeitspositie te voorkomen heeft PoDH inmiddels 3 mln afgelost op het 
BNG Kooyhavenkrediet. Dit creëert voorlopig ruimte om bij tegenvallende verkopen wel in staat te zijn 
de volgende op te leveren tranches aan te kopen.  
 
De afschrijvingslasten wijken af van de begroting. Belangrijkste oorzaak hiervan is dat in de begroting 
rekening werd gehouden met afschrijvingslasten over geheel 2017 terwijl de investeringen afgerond 
zouden worden in de loop van 2017 en nu voor een deel pas in 2018 worden opgeleverd. Het 
voordeel heeft daarom een incidenteel karakter.  
 


