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Nummer project
Naam project

: 231
: Building with Nature

Jaar start project
Bestuurlijk opdrachtgever
Projectleider

: 2017
: wethouder Kees Visser
: Max van Gils

Boekjaar
Totale raming DKW!
T/m Jaarprogramma 2018

: 2018
: € 750.000
: € 750.000

A. Inhoudelijke rapportage
1. Doelstelling algemeen
Het algemene doel van het project is het tegelijkertijd creëren van economische kansen in de haven van
Den Helder en het omringende ecologische systeem versterken. Het doel is het mogelijk maken dat (op
lange termijn) ecologisch waardevolle, doch kwetsbare delen van het Balgzand versterkt worden en
tegelijkertijd het Bruto Regionaal Product en arbeidsplaatsen structureel kan blijven toenemen. De
fysieke doelstellingen van het project is tweeledig: het bevorderen van de natuurkwaliteit in en om het
Balgzand en het bevorderen van duurzame economische groei in de Kop van Noord-Holland door
creatie van ruimte in de haven van Den Helder voor havengerelateerde bedrijvigheid.
Planning 2018 volgens de doelstelling
. Voor 2018 staat het volgende op het programma:
- X-aantal ‘Werktateliers’;
- Organiseren Rondetafelbijeenkomsten;
- Documenteren/terugkoppelen bijeenkomsten;
- Uitwerken voortoets NW/kosten voorlopig ontwerp;
- Schrijven eindconceptrapportage;
- Uitwerken plankaarten deelgebieden;
- Ecologisch/technische impactstudie;
- 3D compuntersimulatie voorlopig ontwerp.
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Wordt het beoogde doel van het project voor het jaarprogramma 2018 behaald?
Het doel voor 2018 wordt deels behaald. Er zal in de tweede helft van 2018 een start gemaakt met (een
deel van) bovenstaande activiteiten.
Wordt de beoogde planning voor 2018 behaald?
De beoogde planning was start in Q1. In verband groeiperspectief marine is op bestuurlijk niveau in de
eerste helft 2018 echter eerst nadere afstemming benodigd omtrent de gewijzigde belangen en context
van het project. Hierdoor is ongeveer een half jaar vertraging ontstaan en vindt de formele start van het
project in Q3 2018 plaats.
2. Geef een beknopte beschrijving van de tot nu toe verrichte werkzaamheden/activiteiten.
(De activiteiten tot 1 januari 2018 staan beschreven in de jaarrapportage 2017 en worden hier niet herhaald).

In de eerste helft van 2018 is de aanbestedingsprocedure doorlopen en heeft de formele gunning aan
de uitvoerende partij plaatsgevonden en is vervolgens het Plan van aanpak en planning van project
nader uitgewerkt
Verantwoordingsformulier De Kop Werkt!

-1-

3. Burgerparticipatie/ overheidsparticipatie
Het project wordt in samenwerking met verschillende private en publieke partijen uitgewerkt. Het HHNK,
PoDH, Koninklijke Marine, Landschap Noord-Holland en lokale bedrijven denken mee over de
uitwerking waarbij de gedeelde meerwaarde van het project centraal staat.
In hoeverre heeft burgerparticipatie en/of overheidsparticipatie plaatsgevonden en in welke
vorm?
De bovenstaande partijen zijn bij de activiteiten betrokken geweest. Bij de uitvoering van project zal dit
nog veel breder worden opgepakt.
4. Communicatie
Het project kent vele belanghebbenden. Daarop is de organisatiestructuur gekozen. De gemeente Den
Helder. Port of Den Helder en Provincie Noord-Holland vormen zelf de kern van de projectorganisatie.
Het project heeft op deze partijen en daaraan toegevoegd Landschap Noord-Holland en de Koninklijke
Marine de meeste invloed. Middels de stakeholdersconsultatiegroepen wordt communicatie ingericht
met de belangrijkste omgevingspartners.
In welke vorm heeft er voorlichting en/of communicatie plaatsgevonden over uw activiteiten?
Voeg kopieën van persberichten, foto’s van bouwborden e.d. toe.

In eerste helft 2018 heeft er (buiten direct betrokkenen) geen communicatie omtrent project
plaatsgevonden.
5. Duurzaamheid
Building with Nature is bij uitstek een project dat invulling geeft aan duurzaamheid. Er worden namelijk
mogelijkheden gecreëerd voor economische ontwikkeling in Den Helder terwijl het project tegelijkertijd
een positief effect heeft op de natuurkwalititeit van Den Helder en omgeving.
Op welke wijze heeft u het aspect duurzaamheid in dit project vorm gegeven?
In eerste helft 2018 is er niets gedaan wat van invloed is op bovenstaande beschrijving.

B. Opgave van kosten tot en met projectjaar
Begroot (€)
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Totale kosten project
Ten laste van DKW!

750.000

Eigen bijdrage gemeente
Overige ontvangsten
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Werkelijk (€)
0

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.

Begroot (€)

Kostenpost
750.000

Werkelijk (€)
0

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!)

Formele gunning van opdracht en start van werkzaamheden (en dus declaratie van kosten) heeft een
half jaar vertraging opgelopen en is dus nog niet in kostenoverzicht terug te zien. In tweede helft van
2018 zullen de eerste kosten gemaakt worden.

D. Benodigde middelen 2019
(indien van toepassing)
1. Geef een beschrijving van de wijziging in de activiteiten van het project in het jaar 2019.
Start in Q3 2018 en afronding is gepland in Q4 2019. Betreft eerder beschreven werkzaamheden en
budget.

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).
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Continuering bestaand budget. Beschikbaar gesteld in 2017 en 2018.

Rapportage geschreven door Max van Gils, gemeente Den Helder
Datum 30 augustus 2018
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