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Geachte mijnheer, mevrouw, 
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kenmerk: 

De Koninklijke Marine, de provincie Noord-Holland en de gemeente Den Helder oriënteren zich op de 
vraag hoe de civiel-militaire samenwerking maximaal kan bijdragen aan de economische ontwikkeling voor 
de regio. Een ontwikkeling waarin het accent ligt op het maritiem cluster, waarin onderzoek, opleidingen, 
bedrijven en overheden samenwerken. De ontwikkeling is ook onderdeel van de Samenwerkingsagenda 
van Provincie Noord-Holland en Gemeente Den Helder. Met deze brief willen wij u mede namens de 
Commandant Zeestrijdkrachten en Gedeputeerde Staten van Noord-Holland informeren omtrent het 
advies van het reviewteam van bureau Gateway en onze eerste reactie daarop. 

De ontwikkeling van de haven, in samenhang met de ontwikkeling van de stad en de versterking van civiel 
militaire samenwerking is de economische motor van de regio. Voor de Koninklijke Marine is het van 
belang dat de stad Den Helder en de regio Kop van Noord-Holland zich blijven ontwikkelen en versterken. 
Een sterke regio heeft dan een arbeidsmarkt die aansluit bij het belang van de Defensieorganisatie. 
In 2012 is dat al onderkend door de Taskforce Civiel medegebruik Defensiehaven Helder en vastgelegd in 
een rapportage die destijds naar de Tweede Kamer is gestuurd. De Taskforce bestond uit deelnemers 
vanuit het ministerie van Defensie, De Koninklijke Marine, de Gemeente Den Helder, de Provincie Noord 
Holland, RVOB, het Havenbedrijf Rotterdam en VNO/NCW. Voor de integrale sturing aan de civiel-militaire 
havenontwikkeling is, conform het advies, het op ontwikkeling gericht Tripartite Overleg Port of Den Helder 
(TOP), bestaand uit Koninklijke Marine, Provincie en Gemeente, met de aanbevelingen aan de slag 
gegaan. 

De Commandant Zeestrijdkrachten, de gedeputeerde Havens en de wethouder Haven Den Helder hebben 
geconstateerd dat de door de Taskforce benoemde kansen nog tot onvoldoende resultaat hebben geleid 
en de quick wins niet verzilverd zijn. Het groeiperspectief van Defensie en de impact van nieuwe inzichten 
ten aanzien van de energietransitie en de daaraan verbonden kansen vragen om een nieuw integraal 
ontwikkelperspectief. Dit vraagt ook een bredere overheidsbetrokkenheid. De vraag was of de aansturing 
van de gewenste ontwikkelingen efficiënt is ingericht, maar ook of alle partijen wel hetzelfde beeld hebben 
bij wat we willen bereiken voor het Maritieme cluster Den Helder. Daartoe is advies gevraagd aan bureau 
Gateway, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het reviewteam 
heeft in een Health Check, beide vragen onderzocht. 

De uitkomst is niet geheel verrassend en helder. Het reviewteam beveelt aan (1) met het TOP te stoppen 
en te bouwen aan een nieuwe governance (2) via een ontwerpende aanpak met hulp van het Atelier 
Rijksbouwmeester te komen tot een gemeenschappelijke visie, doel en aanpak en (3) de reeds informeel 
gestarte gesprekken over samenwerking tussen de havens in Noord-Holland verder uit te bouwen. 
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Deze aanbevelingen bieden voor Koninklijke Marine, de provincie Noord-Holland en de gemeente Den 
Helder een duidelijke basis van waaruit verder kan worden gewerkt. Er vinden geen vergaderingen van 
TOP meer plaats. De samenwerking als opdrachtgevers gaat door om opvolging te geven aan de 
aanbevelingen. De vraagstelling aan het Atelier Rijksbouwmeester krijgt nog dit jaar vorm en leidt tot een 
proces waaruit in de eerste helft van 2020 een door de overheden gedragen beeld en sturingsmodel 
voortkomt. Om opvolging te geven aan de derde aanbeveling van het reviewteam neemt de gedeputeerde 
Havens het initiatief tot een verkennend overleg met de betrokken partijen. 

Wij bieden u hierbij de Health Check Maritiem Cluster van OGC Gateway aan. Gedeputeerde Staten van 
Noord- Holland en het College van Burgemeester en Wethouders zullen u begin 2020 nader informeren 
over de vervolgstappen. 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

Robert Reus 
gemeentesecretaris 


