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Raadsinformatiebrief 

  
Betreft: Ontvlechting Milieupark Oost 
  
  

Aan de leden van de Gemeenteraad 

  
  
Inleiding 
De gemeente participeert sinds 1993 via Baggerbeheer Den Helder B.V. samen met het bedrijf De Vries & van 
de Wiel in Milieupark Oost. Na veel winstgevende jaren is de deelneming verliesgevend als gevolg van een 
vermindert aanbod van grondstromen en strengere wetgeving. De Vries & van de Wiel heeft aangegeven de 
komende jaren de werkzaamheden binnen de vergunning te willen voortzetten. De gemeente heeft, gezien 
haar belang, het voornemen afscheid te nemen van de deelneming. Daarom is er onderhandeld over een 
afkoopsom voor de ontvlechting waarmee De Vries en van der Wiel zelfstandig haar bedrijfsvoering kan 
continueren en op termijn de locaties van Milieupark Oost op haar kosten zal ontmantelen. 
  
Bedrijfsvoering Milieupark Oost 
De gemeente is enig aandeelhouder van Baggerbeheer Den Helder B.V. (hierna: Baggerbeheer). 
Baggerbeheer heeft een 50% risicodragend aandeel in v.o.f. 't Oost. De andere 50% aandeelhouder van v.o.f. 
't Oost is het bedrijf De Vries & van de Wiel (hierna DVW). V.o.f. 't Oost heeft zich de afgelopen jaren verder 
ontwikkeld als een milieupark voor de be- en verwerking van Baggerspecie, (verontreinigde)grond, veegvuil en 
groenafval. De bedrijfsnaam van v.o.f. 't Oost is Milieupark Oost (hierna: MPO). MPO beheert drie depots: 
voormalige insteekhaven, locatie Oost 1 en locatie Oost 2 allen gelegen aan de Oostoeverweg in Den Helder. 
  
Afbouw bedrijfsvoering Milieupark Oost 
Door de positieve effecten van de landelijke milieumaatregelen en de gewijzigde wetgeving zijn in recente 
jaren de bedrijfsactiviteiten aanzienlijk afgenomen. Hierdoor verkeert de vennootschap in een verliesgevende 
situatie en storten de participanten jaarlijks kapitaal om aan de liquiditeitsbehoefte van de activiteiten te 
kunnen voldoen. Voor een verlaging van de kosten van MPO zijn eerder de volgende maatregelen genomen: 

• reductie oppervlakte depot locatie Oost 2 door het afstoten van 6 ha (realisatie vogeleiland) 

• ontmanteling en afstoten depot locatie Oost 1 

• scenario onderzoek ontmanteling depot Oost 2: proces, kosten, veranderende wetgeving en 
risico's. 

• het college van B&W heeft, als aandeelhouder, vervolgens aangegeven dat Baggerbeheer zich 
wenst terug te trekken uit MPO omdat het belang van Den Helder is weggevallen. Met vennoot 
DVW is overleg gevoerd om in samenspraak te komen tot het maken van scenario's voor een 
gehele of gedeeltelijke afbouw van de bedrijfsvoering van MPO 

  
Ontvlechting MPO 
DVW gaf aan haar bedrijfsvoering op het depot locatie Oost 2 nog minimaal 10 jaar te willen voortzetten. De 
activiteiten van DVW gaan zich, binnen de vergunning, meer richten op de offshore. Voor Baggerbeheer is dit 
geen optie gelet haar doelstelling zoals vastgelegd in haar oprichtingsacte. Dit was aanleiding voor onderzoek 
op welke wijze en onder welke voorwaarden ontvlechting van Baggerbeheer kan plaatsvinden, onder 
verwijzing naar de Overeenkomst Baggerspecie van 15 september 1993. Onderhandeling heeft geleid tot een 
overeenkomst voor ontvlechting. 
  
Financiën 
De ontvlechting kost de gemeente geld. Dat is het gevolg van de kosten die moeten worden gemaakt om het 
terrein schoon op te leveren. De kosten voor verwerking van bagger zijn de laatste jaren fors toegenomen. 
Met de ontvlechting is een finale kwijting overeengekomen van 4,3 miljoen door Baggerbeheer te betalen aan 
DVW, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020. De benodigde middelen hiertoe zijn als volgt opgenomen: 

• € 3,9 miljoen in de 1e Turap. Dit wordt uit de Algemene reserve bekostigd; 
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• € 0,275 miljoen is beschikbaar gesteld en in de jaarrekening 2019 opgenomen voor de afwikkeling 
van het nadelige resultaat over 2019 en 

• € 0,125 miljoen; dit betreft de liquide middelen die nog binnen Baggerbeheer beschikbaar zijn voor 
de afwikkeling. De afwikkeling zorgt ervoor dat de risico’s van de gemeente met betrekking tot 
Baggerbeheer sterk afnemen. De ontwikkeling van de kosten is onvoorspelbaar gebleken en heeft 
de afgelopen jaren steeds een sterk stijgend karakter gehad. 

  
Afsluiting 
Met deze ontvlechting neemt Den Helder, na een samenwerking van bijna 30 jaar, afscheid van haar 
deelneming in Milieupark Oost en zal Baggerbeheer Den Helder B.V. opgeheven worden. 
  
  
  
  
Den Helder, 9 juni 2020. 
  
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 
  

 
Jeroen Nobel 
burgemeester 

 
Robert Reus 
secretaris 

  
Vanwege de getroffen maatregelen tegen het Coronavirus kiest de gemeente Den Helder ervoor om haar 
dienstverlening zoveel mogelijk digitaal in te richten. Dit bericht is daarom digitaal gegenereerd en niet 
ondertekend. 
 
 
 
  


