Halfjaarrapportage 2018 De Kop Werkt!
Nummer project
Naam project

: 212
: Paleiskade 2

Jaar start project
Bestuurlijk opdrachtgever
Projectleider

: 2017
: wethouder Kees Visser
: Aukje Brouwer en Kees Turnhout (PoDH)

Boekjaar
Totale raming DKW!
t/m Jaarprogramma 2018

: 2018
: € 1.800.000
: € 500.000

A. Inhoudelijke rapportage
1. Doelstelling algemeen
De algemene doelstelling van het project is bij te dragen aan de bovengemiddelde stijging van het
Bruto Regionaal Product en het aantal arbeidsplaatsen in de regio. Dit project draagt hier, naast de
arbeid en omzet van de constructiewerkzaamheden ten gevolge van de fysieke investeringen, aan bij
door kaderuimte te bieden voor de uitbreiding van bedrijvigheid in de haven. De fysieke doelstelling van
het project Paleiskade 2 is de aanleg van een kade en terrein als ‘one stop supply base’ voor de
offshore operations and maintenance sector.
In de loop van 2018 is gebleken dat door de nieuwe nautische inpassing van de Marine de
ontwikkeling van de RWS kade niet kan worden uitgevoerd. Om klaar te zijn voor de off shore
markt energietransitie en windenergie heeft Port of Den Helder op korte termijn toch dringend
behoefte aan meer kades, met terrein direct achter deze kades. Vanaf 1 september 2018 wordt
daarom de ontwikkeling van een deel van Fort Harssens voor civiel medegebruik verkend. Feitelijk
is dit een uitgebreidere versie van het project Paleiskade II, dat nu de naam Harssens 1 heeft
gekregen. Deze uitbreiding omvat meer kaderuimte en bedrijfsterrein. Voorzien wordt een
uitbreiding tot tussen de 3 en 4 ha.
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Primair is de ruimte benodigd voor twee markten: onderhoud van offshore windparken (ca. 4-5 ha)
en de consolidatie van de olie- en gasmarkt (onderhoud en logistieke service) vanuit Den Helder
(ca. 1 ha). De locatie Harssens biedt ca. 4,2 ha uitgeefbaar terrein en potentieel 380 meter kade.
Om dit mogelijk te maken zijn diverse functieverplaatsingen benodigd, namelijk: verplaatsing van
de KMJC naar Willemsoord, de TESO noodaanlanding, de calamiteitensteiger en diverse
eenheden van de KM naar andere locaties in de haven.
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Naast de economische opbrengst zijn er meerdere redenen waarom er meer kades en
investeringen in bedrijventerreinen noodzakelijk zijn. De ontwikkeling valt onder de bredere doelen
van de civiel-militaire samenwerking. Naast economische opbrengt kent het project een aantal voor
de haven en regio belangrijke maatschappelijke toegevoegde waarden:
1. Bijdrage werkgelegenheid
2. Aansluiting op de windmarkt
a. versterkt het ontwikkelperspectief van de haven als economische motor voor de
regio zoals was voorzien in het rapport Deetman/Mans;
b. draagt bij aan de (regerings)ambities ten aanzien van de energietransitie en
verduurzamingsdoelstellingen van Provincie en regio1;
c. garandeert de continuering van het offshore expertise- en kenniscluster en
creëert nieuwe kansen voor civiel-militaire samenwerking voor hoogwaardige
bedrijven op het gebied van maritiem onderhoud en logistiek;
d. bevordert de betrokkenheid van Den Helder bij innovatieve ontwikkelingen t.a.v.
offshore energie, bijvoorbeeld op gebied van waterstof.
Planning 2017-2018 volgens de doelstelling
In 2018 zal de ontwerpfase van het project worden uitgevoerd. Daartoe zullen kosten worden gemaakt
voor de engineering van de te bouwen kade. De projecten worden beïnvloed door de ontwikkelingen in
de markt. Dit heeft effect op de fasering, omvang en vorm van de projecten.
Wordt het beoogde doel van het project voor het jaarprogramma 2018 behaald?
Nee, omdat vanaf 1 september 2018 de verkenning pas start. De vertraging op Paleiskade II komt voort
uit de ontwikkelingen bij de Marine. Door de voorziene uitbreiding van de Marine en de daaruit
voortvloeiende eisen op het gebied van ruimte en veiligheid kon de ontwikkeling van de RWSkade voor
het civiele deel van de haven geen doorgang vinden. Uit het tripartite Overleg is daarom de verkenning
van de locatie Harssens als alternatief naar voren gekomen. Omdat de ontwikkeling van Harssens
ruimtelijk aansluit bij de ontwikkeling Paleiskade II wordt de ontwikkeling van het gebied nu als een
geheel benaderd en verkend. Maart tot en met juni 2018: door veranderde nautische inpassing heeft het
Tripartite Overleg Port of Den Helder overleg zich ingespannen om een alternatieve ontwikkeling voor
de RWS kade te vinden. Deze is gevonden in het gebied dat aansluit op de geplande ontwikkeling van
Paleiskade II.
Wordt de beoogde planning van het project voor het jaarprogramma 2018 behaald?
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Nee, doordat de verkenning is gestart per 1 september 2018 wordt er nog niet gestart met
oorspronkelijk ontwikkeling van paleiskade II
2. Geef een beknopte beschrijving van de tot nu toe verrichte werkzaamheden/activiteiten.
3. Burgerparticipatie/ overheidsparticipatie
De lokale bedrijven en organisaties, PoDH, de Koninklijke Marine en het HHNK zijn stakeholders in dit
project en worden nauw bij dit project betrokken: Bij dit project worden bedrijfsleven, defensie, Marine,
Port of Den Helder, gemeente en Provincie betrokken.
4. Communicatie
Naar aanleiding van de uitkomsten van de verkenning zal een communicatieplan worden opgesteld.

Verantwoordingsformulier De Kop Werkt!

-2-

5. Duurzaamheid
Het succes van de haven is van belang voor de (economische en maatschappelijke) duurzaamheid van
de regio. Hiernaast is er met opzet voor inbreiding i.p.v. uitbreiding van de haven gekozen waardoor
ecologische waarden beperkt beïnvloed worden. De extra kaderuimte in de haven is daarnaast bedoeld
voor bedrijven in de operations & maintenance services voor de duurzame offshore energiesector, met
name wind op zee.

B. Opgave van kosten tot en met projectjaar
Begroot (€)
Totale kosten project
Ten laste van DKW!
Eigen bijdrage gemeente
Overige ontvangsten (HIRB)
Te verwachten bijdragen
ontwikkeling diverse partners
( afhankelijk van bevindingen
verkenning)

Werkelijk (€)

1.800.000
500.000

550.000
P.M.

C. Financiële verantwoording tot en met projectjaar
1. Geef een overzicht van de werkelijke kosten van het project in vergelijking met de begrote kosten
zoals opgenomen in het format jaarprogramma 2017.
Afwijkingen ten opzichte van de begroting bij C2 toelichten.
Bedragen en verantwoording dienen in overeenstemming te zijn met de programmarekening van de
projectverantwoordelijke. Dit dient zichtbaar aangeleverd te worden in het projectdossier.

Kostenpost

Begroot (€)

Werkelijk (€)
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Totale kosten

2. Toelichting/onderbouwing bij afwijkingen van de werkelijke kosten ten opzichte van de begroting.
(afwijkingen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming kunnen van invloed zijn op de bijdrage vanuit De Kop Werkt!)
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3. Geef een overzicht van de verleende/ontvangen subsidies en bijdragen ten behoeve van dit
project. Geef ook de naam van de betreffende co-financiers.
(indien van toepassing)

Bedrag (€)

Naam

vast bedrag of
percentage?

Al uitbetaald (€)

Totale financiering

D. Benodigde middelen 2019
(indien van toepassing)
1. Geef een beschrijving van de wijziging in de activiteiten van het project in het jaar 2019.
Zie oplegmemo bestuursopdracht Havens.

2. Opgave projectgelden die aangevraagd worden voor het jaarprogramma 2019.
(Hierbij is het mogelijk dat het bedrag van het jaarprogramma afwijkt van de oorspronkelijke planning. Dit dient toegelicht te
worden. Uitgangspunt is dat de totale projectkosten niet groter mogen zijn dan in de bijlage bij de SOK is vastgesteld).

Zie oplegmemo bestuursopdracht Havens. Vooralsnog is het gevraagde bedrag op p.m. gezet.

Rapportage geschreven door Aukje Brouwer, gemeente Den Helder
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Datum: 4 september 2018

Verantwoordingsformulier De Kop Werkt!

-4-

