Rapportage 2017 De Kop Werkt!
Nummer project
Naam project

: 217 - 218
: Bepalen geluidsruimte, inclusief maatregelen

Jaar start project
Bestuurlijk opdrachtgever
Projectleider

: 2017
: wethouder Kees Visser
: Remko Houtkamp en Aukje Brouwer

Boekjaar
Totale raming DKW!
t/m Jaarprogramma 2018

: 2018
: € 800.000
: € 180.000

A. Inhoudelijke rapportage
1. Doelstelling algemeen
Het algemene doel van het project is verdere havenontwikkeling mogelijk maken zodat er ruimte
ontstaat voor bedrijven om zich te vestigen en zo aan de stijging van het Bruto Regionaal Product en
het aantal arbeidsplaatsen bij te dragen. De uitbreiding van de planologische geluidsruimte is hiervoor
randvoorwaardelijk.
Planning 2017 volgens de doelstelling
2017 betreft de onderzoeksfase. Het onderzoek zal in 2018 worden afgerond en uitmonden in een
concreet akoestisch advies. Naar verwachting zal dat leiden tot benodigde investeringen om de ruimte
te kunnen herverdelen.
Wordt het beoogde doel van het project voor het jaarprogramma 2018 behaald?
Nee, het onderzoek is in de eerste fase afgerond, echter om een akoestisch advies uit te kunnen
brengen is ook informatie van defensie en Marine nodig. Zij verwachten deze informatie in 2019 te
kunnen geven. Geluid is een van de onderzoeken waarop de uitkomsten van de verkenning Paleiskade
- Harssens 1 moet worden gebaseerd. Naar verwachting zal er dan basis zijn voor het uitbrengen van
een advies en plan van aanpak omtrent geluid.
Wordt de beoogde planning voor 2018 behaald?
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Op het gebied van onderzoek: ja
Akoestisch advies: nee
2. Geef een beknopte beschrijving van de tot nu toe verrichte werkzaamheden/activiteiten.
1. De Port of Den Helder heeft in de eerste helft van 2018 het onderzoek afgerond.
2. De Marine en defensie zijn in 2018 met hun deel van het onderzoek begonnen
3. De gemeente Den Helder heeft in het tweede kwartaal van 2018 een verkenning en
probleemanalyse gemaakt.
4. De gemeente Den Helder heeft in het tweede kwartaal van 2018 een projectleider aangesteld
5. Geluidsruimte maakt deel uit van de verkenningen m.b.t. de ontwikkeling van Harssens die op 1
september zijn aangevangen. Naar verwachting zal een groot deel van de resultaten het geluid van
de hele haven van Den Helder betreffen.
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3. Burgerparticipatie/ overheidsparticipatie
Dit project wordt in samenwerking met RUD, PoDH, Koninklijke Marine, lokale bedrijven en het
ministerie van I&M uitgevoerd. Studie naar geluidseffecten en maatregelen wordt daarnaast ook in
overleg met omwonenden gedaan.
4. Communicatie
Als alle gegevens, inclusief die van defensie en Marine in zicht zijn en er overzicht is over
probleemstelling en aanpak, wordt er tbv belanghebbenden een communicatieplan opgesteld.
5. Duurzaamheid
Geluid is van invloed op de leefbaarheid van de omgeving en een duurzaam milieu. Dit project draagt
bij aan een duurzame economie en samenleving door uitbreiding van havenactiviteiten mogelijk te
maken zonder overlast voor omwonenden te veroorzaken. Hiernaast is een beheersing en mitigatie van
geluidsoverlast van meerwaarde voor de ecologie, bijvoorbeeld voor broedvogels. Doordat het
economische groep mogelijk maakt en tegelijkertijd de omgeving voor zowel mens als dier verbetert is
dit project bij uitstek gericht op duurzaamheid, in de zin dat dit een houdbare balans tussen economie,
ecologie en maatschappij nastreeft.
Duurzaamheid maakt integraal onderdeel uit van het te ontwikkelen plan van aanpak

B. Opgave van kosten tot en met projectjaar

Begroot (€)

Totale kosten project
Ten laste van DKW!

180.000

Werkelijk (€)
80.604

Eigen bijdrage gemeente
Overige ontvangsten

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.
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Kostenpost

Begroot (€)

Werkelijk (€)

Onderzoek PoDH

PM

30.604

Advies en begeleiding gem

PM

50.000

Totale kosten

80.604

2. Toelichting/onderbouwing bij afwijkingen van de werkelijke kosten ten opzichte van de begroting.
Omdat onder andere de gegevens van defensie/ marine nog niet bekend zijn is de afronding van het
plan van aanpak en de uitvoering daarvan opgeschoven naar 2019
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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.
In 2019 wordt het project afgerond met een door partijen gedragen advies en plan van aanpak. Naar
verwachting zal in de omgevingswet gezocht worden naar oplossingen voor de geluidsproblematiek. In
het uiterste geval zal vanuit de handhavende rol van de gemeente een geluidsreductieplan worden
opgesteld.

2. Opgave projectgelden die aangevraagd worden voor het jaarprogramma 2019.
Voor 2019 worden vooralsnog geen extra budgetten aangevraagd. De planning en omvang van de
inzet van de budgetten is afhankelijk van de uitkomsten van diverse onderzoeken, waarvan de
uitkomsten in de eerste helft van 2019 bekend zullen zijn.

Rapportage geschreven door Aukje Brouwer, gemeente Den Helder

Halfjaarrapportage 2018

Datum 3 september 2018
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