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Raadsvragen 

  
  
Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Partij voor de Vrijheid Den Helder 
betreffende Gevolgen ontvlechting Milieupark Oost 
  

  

Aan de leden van de Gemeenteraad 

  
Op 12 juni 2020 heeft de fractie Partij voor de Vrijheid Den Helder onder verwijzing naar artikel 36 van het 
reglement van orde voor de vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over de Gevolgen 
ontvlechting Milieupark Oost, het antwoord vindt u onder de vraag: 
  
Naar aanleiding van de gevoegde Raadsinformatiebrief (lees 2020-028912) wil ondergetekende de volgende 
schriftelijke vragen aan het college stellen: 
 
1) Welke vergunning is er nodig om DVW (De Vries en Van de Wiel) voor tenminste 10 jaar haar 
activiteiten te laten continueren? Graag een gemotiveerd antwoord. 
Geen. De activiteiten van De Vries & van de Wiel op de locatie Oost 2 moeten voldoen aan de huidige 
vergunning Wet Milieubeheer, de huurovereenkomst met Port of Den Helder en de Beheersverordening 
Oostoever 2016 
 
In de RIB staat op blz. 1 dat de activiteiten van DVW zich, binnen de vergunning, meer gaan richten 
op de offshore. 
2) Welke activiteiten worden hier bedoeld? En zijn dit dan activiteiten die een andere vergunning 
vereisen en onder een andere regelgeving (gaan) vallen? Graag een gemotiveerd antwoord. 
De activiteiten wijzigen niet. 
 
3) Moet hiervoor dan een MER (milieueffectrapport) worden gemaakt? 
In de vergunning Wet Milieubeheer is opgenomen “de activiteiten zijn niet opgenomen in het Besluit 
milieueffectrapportage (m.e.r.) … is derhalve m.e.r.-plichtig noch m.e.r.-beoordelingsplichtig.” 
 
4) Welke gevolgen hebben deze nieuw voorziene activiteiten op het verkeersaanbod op water 
(Noordhollandsch Kanaal en Balgzandkanaal) en op de weg (Oostoeverweg en N99 bij de rotonde en 
brug over het Noordhollandsch Kanaal)? Graag een gemotiveerd antwoord. 
Geen andere dan het huidige verkeersaanbod op de weg en op het water. 
 
Het naastgelegen natuurpark is een Natura2000-gebied. 
5) Indien de gemeente zich terugtrekt uit de huidige samenwerking, verandert dan ook de situatie met 
betrekking tot de toegestane activiteiten op deze locatie? Graag een gemotiveerd antwoord. 
Zie beantwoording onder 1) 
 
In het huidige samenwerkingsverband worden een aantal FTE’s gesalarieerd door de gemeente. 
6) Kunt u aangeven om hoeveel FTE’s het gaat en wat de besparing wordt als de gemeente zich 
terugtrekt? Graag een gemotiveerd antwoord. 
De bedrijfsvoering van Milieupark Oost wordt ingevuld door inzet van FTE’s van De Vries & van de Wiel. De 
volgende activiteiten zijn gerelateerd aan Baggerbeheer Den Helder B.V.: deelname dagelijks bestuur 
Milieupark Oost, controleren van de bedrijfsvoering van Milieupark Oost en de verantwoording van 
Baggerbeheer Den Helder B.V. aan de Vergadering van aandeelhouders (lees het college van B&W). Deze 
activiteiten waren vervlochten in één FTE binnen de gemeente Den Helder met andere activiteiten binnen de 
bedrijfsvoering en fluctueerde in tijd en inzet. Een besparing in personele inzet is niet te kwantificeren. De 
activiteiten van Baggerbeheer Den Helder B.V. vervallen namelijk, maar de gemeente moet na ontvlechting 
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van Milieupark Oost aanvullende inzet plegen om aanbod van bagger uit Helderse wateren af te (laten) 
voeren. 
  
  
Vertrouwende u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 
  
Den Helder, 1 juli 2020. 
  

 Met vriendelijke groet, 
 Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 
  

 
 Jeroen Nobel 
 burgemeester 

 
Robert Reus 
secretaris 

  
 


