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• Bijlage 1: Programma Ruimtelijke Kwaliteit  
     Den Helder en het Projectplan 
• Bijlage 2: TWIN-H projectformat V3.2e UP Kust, 
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Inleiding
Provinciale Staten hebben voor Kustvisie en 
-programma, thans genoemd Uitvoerings-
programma Kust, in totaal € 30 miljoen gereser-
veerd binnen de bestemmingsreserves TWIN-H 
en Actieprogramma 2010, te weten respectievelijk 
€ 10 en € 20 miljoen. Bij de verdere uitwerking 
van het Uitvoeringsprogramma Kust wordt de  
€ 30 miljoen als een gezamenlijk inzetbaar 
budget beschouwd. Van dit budget is in 2011 en 
2012 reeds een aantal projecten aan uw staten ter 

besluitvorming voorgelegd. Na beschikbaarstel-
ling van de thans gevraagde € 882.500 blijft er in 
totaal € 18.435.550 aan budget over voor het 
Uitvoeringprogramma Kust, waarvan € 5 miljoen 
voor Identiteit Kustplaatsen is gereserveerd. Dit 
brengt het restantbudget op € 13.435.550. 
 
Het Rijk heeft in 2004 drie Zwakke Schakels in de 
kust van Noord-Holland aangewezen: de Honds-
bossche en Pettemer Zeewering (HPZ), 
Callantsoog en Den Helder. Voor de versterking 
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van deze Zwakke Schakels gold een dubbeldoel-
stelling: veiligheid en ruimtelijke kwaliteit, 
oftewel het benutten van kansen voor recreatie, 
toerisme, natuur en economie. De provincie 
heeft vervolgens – samen met Hoogheemraad-
schap Hollands Noorderkwartier en de lokale 
partners – een Programma Ruimtelijke Kwaliteit 
Zwakke Schakels ontwikkeld. Dit programma is 
op 7 mei 2012 goedgekeurd door PS. 

De aanwijzing van Den Helder als Zwakke 
Schakel is bijgesteld toen uit aanvullende veilig-
heidsonderzoeken bleek dat in Den Helder de 
kust niet zeewaarts versterkt behoefde te worden. 

Om de ruimtelijke kwaliteit bij Den Helder toch 
een impuls te geven, heeft de provincie aan-
gegeven separaat, samen met de gemeente Den 
Helder en andere lokale partijen, een ruimtelijk 
programma uit te willen werken.

Dit heeft geresulteerd in een concept Programma 
Ruimtelijke Kwaliteit Den Helder. GS hebben 
hiermee ingestemd op 1 maart 2011 en opdracht 
gegeven dit concept-programma verder uit te 
werken. GS hebben ook aangegeven een finan ciële 
bijdrage te willen leveren aan het programma 
(onder voorbehoud van instemming door PS).

Het concept Programma Ruimtelijke Kwaliteit 
Den Helder is vervolgens door de provincie samen 
met de gemeente Den Helder, de Stichting 
Helderse Vallei en Landschap Noord-Holland 
verder uitgewerkt. Op basis daarvan heeft de 
gemeente Den Helder een Projectplan met 
bijbehorende financiële afspraken opgesteld. Het 
Projectplan en de daarbij behorende financiële 
afspraken liggen nu ter besluitvorming voor.

Aansluiting bij advies commissie voor de 
Kop van Noord-Holland (commissie 
Dwarshuis), de Econcomische Agenda en de 
Agenda Natuur Recreatie Landschap
Het Programma Ruimtelijke Kwaliteit Den Helder 
is tot stand gekomen conform de uitgangs punten 
van de commissie Dwarshuis (gezamenlijke 
verantwoordelijkheid, samenwerking, haalbaar-
heid, inhoud leidend laten zijn). 

Het Programma draagt bij aan recreatie en toe-
risme en aan natuur, waartoe ook de commissie 
Dwarshuis aanbeveelt. 

Het programma sluit ook goed aan en onder-
steunt het beleid binnen de Economische Agenda 
en de Agenda Natuur Recreatie en Landschap.

Programma en Projectplan
Bijgevoegd zijn het Programma Ruimtelijke 
Kwaliteit Den Helder en het op basis daarvan, 
door de gemeente, uitgewerkte Projectplan 
(uitvoeringsprogramma). 

De kosten van het uitvoeringsprogramma 
bedragen € 1.081.000. De kosten voor programma- 
en communicatieactiviteiten bedragen € 50.000. 
De totale kosten voor de uitvoering van het 
programma bedragen daarmee € 1.131.000.

Het programma is samen met de lokale partners, 
de gemeente Den Helder, Landschap Noord-
Holland en de Stichting Helderse Vallei opgesteld. 
GS hebben in maart 2011 ingestemd met het 
programma. Op basis van het programma is 
verder overleg gevoerd over de projecten en 
vervolgens zijn financiële afspraken gemaakt. 
Daarna zijn deze afspraken uitgewerkt en 
vastgelegd in het door de gemeente opgestelde 
Projectplan. Het  Projectplan bestaat uit negen 
projecten in de Noord Duinen en rond het 
recreatieknooppunt De Helderse Vallei. Het gaat 
hierbij bijvoorbeeld om het herstel van een 
natuurgebied, het plaatsen van een uitkijkpunt, 
aanpassingen en verbeteringen van strand-
slagen, ruiterpaden, fietspaden en een klim-
parcours. 

Organisatie en planning
Partijen hebben gezamenlijk besloten om de 
gemeente Den Helder  een leidende rol te geven 
bij de verdere uitwerking en uitvoering van de 
projecten, dit omdat de projecten binnen de 
gemeentegrenzen vallen. De gemeente heeft 
eerst een projectplan opgesteld inclusief een over-
zicht van financiële bijdragen van de partijen. 
Per project is een initiatiefnemer benoemd. De 
provincie verstrekt een subsidie op basis van het 
Projectplan aan de gemeente Den Helder. De 
gemeente Den Helder maakt afspraken en sluit 
samenwerkingsovereenkomsten met Landschap 
Noord-Holland en de Helderse Vallei voor de 
uitvoering  van de deelprojecten, waarvoor deze 
partijen initiatiefnemer zijn. 

Het projectmanagement wordt gedaan door de 
gemeente Den Helder. De genoemde partners zijn 
verantwoordelijk voor hun eigen deelprojecten, 
die zij binnen de afgesproken randvoorwaarden 
uitvoeren.

De financiële afspraken met de provincie worden 
geborgd in een subsidierelatie tussen de gemeente 
Den Helder en de provincie. Daarbij zal de 
provincie jaarlijks een voortgangsoverleg organi-
seren met de betrokken partijen om er op toe te 
zien dat het uitvoeringsprogramma met de 
gewenste ruimtelijke kwaliteit binnen de plan-
ning wordt geleverd. Ten behoeve van de 
programma- en communicatie activiteiten is een 
budget opgenomen  van € 50.000 voor 3,5 jaar. 
Dit budget wordt door de provincie besteed voor 
extern te maken kosten. 

De doorlooptijd van de projecten is 3,5 jaar (2012- 
2015).
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Financiële dekking en communicatie

Financiële dekking 
Binnen de bestemmingsreserves TWIN-H en 
Actieprogramma 2010 is voor het uitvoerings-
programma kust in totaal € 30 miljoen gereser-
veerd en bestemd voor projecten als Ruimtelijke 
Kwaliteit Den Helder. Het hier voorliggende 
programma, waarvan de totale kosten inclusief 
programma- en communicatiekosten € 1.131.000 
bedragen (prijspeil 1-1-2012), vraagt een bijdrage 
vanuit de bestemmingsreserve Actieprogramma 
2012 van  € 882.500. De andere betrokken partijen 
dragen €  248.500 bij.

De financiële risico’s zijn minimaal doordat met 
de partijen is overeengekomen dat het programma 
binnen het budget gerealiseerd wordt. Dit wordt 
één van de subsidievoorwaarden. 

Communicatie
Na het GS besluit is een persbericht verzonden. 
De directe communicatie over de uitvoering van 
onderdelen van het programma wordt door de 
betreffende uitvoerende partij gedaan. Op infor-
matieborden bij de projecten wordt de provincie 
Noord-Holland vermeld. Bij de start van elk van 
de projecten wordt een persbericht uit gedaan, 
waarbij  de subsidiebijdrage van de provincie 
expliciet wordt vermeld. 

Proces en procedure
Nadat provinciale staten  het Uitvoerings-
programma Ruimtelijke Kwaliteit Den Helder 
hebben vastgesteld en het benodigde budget 
beschikbaar hebben gesteld, kan de gemeente 
een subsidie aanvraag indienen.   

Evaluatie van het programma Ruimtelijke 
Kwaliteit zal plaats vinden in 2015.

Voorstel
Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig 
het bijgaande ontwerpbesluit.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

J.W. Remkes, voorzitter.

G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.
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Ontwerpbesluit

Nr. 96

Provinciale Staten van Noord-Holland;

gelezen de voordracht van gedeputeerde staten 
van 19 november 2012;

besluiten:

1  Het Uitvoeringsprogramma Kust, Programma 
Ruimtelijke Kwaliteit Den Helder (RKDH) 
vast te stellen;

2  Voor het onder 1. genoemd project een bedrag  
van € 882.500 beschikbaar te stellen ten laste 
van de bestemmingsreserve Actieprogramma 
2010, budget Uitvoeringsprogramma Kust, 
waarvan:

 a  € 832.500 als provinciale subsidiebijdrage 
van het Uitvoeringprogramma RKDH;

 b  € 50.000 als provinciaal opdrachtbudget 
voor programma- en communicatieactivi-
tei ten; 

Haarlem, 12 november 2012.

Provinciale staten voornoemd,

                                                                   , voorzitter. 

                                                               , statengriffier.
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1.  Inleiding 
 
 
Opdracht Stuurgroep 

In opdracht van de Stuurgroep is in een werkgroep het programma Ruimtelijke Kwaliteit in relatie tot de 

versterking van de zwakke schakels verder uitgewerkt met daarbij een verkenning naar de mogelijkheden 

van de regionale dekking van de kosten. Het doel was om afspraken te maken tussen regiopartijen over 

uitvoering en financiering van het programma. Daarnaast zijn in opdracht van de Stuurgroep ook de 

mogelijkheden voor afspraken tussen regiopartijen over andere benodigde acties, zoals planologische 

regelingen, vergunningen, initiatieven en beheer en onderhoud bekeken. 

Allereerst heeft deze werkgroep de opdracht gekregen de zogenoemde ruimtelijke bouwstenen in relatie tot 

de kustversterking Hondsbossche Pettemer Zeewering (HPZ) (behorende bij het voorkeursalternatief “Zand 

en Natuur”) verder uit te werken. Dit heeft geresulteerd in een concept programma ruimtelijke kwaliteit voor 

de HPZ in juni 2010. Om het ruimtelijke kwaliteitsprogramma voor De Kop op hetzelfde niveau te brengen 

als het programma voor de HPZ, zodat de beide programma‟s tot één programma voor de beide zwakke 

schakels kunnen worden samengevoegd, is in juni 2010 aan de werkgroep gevraagd om de werkgroep uit te 

breiden met de betrokken (regionale) partijen voor de Kop. 

Omdat ter plaatse van Den Helder uiteindelijk geen zeewaartse kustversterking noodzakelijk bleek (maar 

wel een beperkte landwaartse duinversterking ter hoogte van de Helderse Zeewering) is bestuurlijk besloten 

dat projecten in het kader van ruimtelijke kwaliteit in deze regio worden opgepakt binnen het separate 

onderhavige programma. 

 

2. Het proces 
 

De provincie Noord-Holland (in de persoon van de heer C. Lansink) heeft samen met de gemeente Den 

Helder (in de persoon van de heer W. Stam) en Landschap Noord-Holland (in de persoon van de heer D. 

van Dijck), na de nodige brainstormsessies, overleggen en het nodige huiswerk het onderhavige programma 

ruimtelijke kwaliteit ontwikkeld voor het grondgebied van de gemeente Den Helder. Met procesmatige en 

technische ondersteuning van ARCADIS zijn samen met de partijen concrete projecten/bouwstenen voor 

het programma ontwikkeld waarbij tegelijkertijd is gekeken naar de uitvoerbaarheid en planologische 

haalbaarheid. Volgens de vertegenwoordigers van de betrokken partijen is een evenwichtig programma 

beschikbaar met alle benodigde informatie. 

 

3. Uitgangspunten en doelstellingen ruimtelijke kwaliteit 
 

Voor de versterking van de ruimtelijke kwaliteit binnen het programma Kust op Kracht zijn de volgende 

uitgangspunten en doelstellingen benoemd (ontleend aan de MER): 

 

 Inspelen op dynamische kust 

De kust in de Kop van Noord-Holland is onderdeel van een dynamisch gebied met de overgang 

van duinenkust naar waddenkust. Daarbij hoort ook een groot verschil in diepte van de zeebodem 

voor de kust. De kustlijn vormt in de huidige situatie twee holle bogen, met Callantsoog als 

vooruitgeschoven post. Het strand is over de hele lengte redelijk smal. 

 

 Variatie natuurlijke duinen versterken 

De duinen in de kop van Noord-Holland zijn gevarieerd in opbouw en liggen opgespannen tussen 

de harde zeeweringen van Petten en Den Helder. De duinenrij heeft een gevarieerde en natuurlijke 

verschijningsvorm over de hele lengte, ook daar waar de duinen smal zijn. 
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 Borging en versterking van natuurwaarden 

De Grafelijkheidduinen, Donkere Duinen en de Noordduinen tussen Den Helder en Callantsoog 

vormen samen met enkele nollenterreintjes en het Kooibosch ten oosten van Callantsoog het 

Natura 2000-gebied en Habitatrichtlijngebied. 

 

 Scherpe grens tussen duin en polder handhaven 

De duinen langs dit deel van de kust zijn ontstaan langs een aangelegde zanddijk en in de loop van 

de tijd steeds breder naar het westen aangegroeid. Daardoor is de kenmerkende scherpe grens 

tussen de duinen en de polders in het achterland ontstaan. Omdat dit gegeven deel van de 

ontstaansgeschiedenis is, is behoud van deze scherpe grens tussen duinen en achterland een 

uitgangspunt. Dat wil zeggen geen „verduining‟ van de polder, maar ontwikkelen van een natte 

biotoop en eventueel bossages in de binnenduinrand.  

 

 Handhaven strandopgangen 

In het gebied liggen opvallend veel strandopgangen. Hierdoor is veel variatie in de routing mogelijk 

met uitzichten in een duinvallei of een verrassend doorzicht naar de zee. De vele strandopgangen 

maken dit deel van de Noord-Hollandse kust zeer toegankelijk voor recreanten en blijven dan ook 

gehandhaafd. De aansluiting op wegen en paden in het achterland is niet overal even optimaal en 

kan hier en daar worden verbeterd. 

 

 Verbeteren recreatieve routes 

De recreatieve fiets- en wandelroutes hebben nu geen doorgaand karakter. Wenselijk is een 

doorgaande recreatieve route door de duinen, van Den Helder tot Petten, variërend door het 

duindal, met uitzicht over de bollen en hier en daar met zicht op zee. 

 

 Zonering strandpaviljoens 

Over het hele strandtraject ligt een viertal strandpaviljoens op korte afstand van elkaar.  

Soms is de ligging van de paviljoens ten opzichte van de strandopgangen niet optimaal en 

belemmeren ze het uitzicht op zee vanaf de standopgangen. De positie van de strandpaviljoens 

kan een probleem zijn bij de natuurlijke aangroei van de duinen. Het is wenselijk een sterkere 

zonering in het recreatief gebruik van het strand na te streven met intensief gebruikte gebieden in 

nabijheid van de dorpen en grotere extensieve delen daartussen. 

Deze zonering van het toerisme zou ook aan de zijde van de binnenduinrand doorgezet kunnen 

worden. 

  

 Onderscheidende badplaatsen 

De badplaatsen in de Kop van Noord-Holland zouden zich meer kunnen profileren op specifieke 

kwaliteiten. 

Callantsoog heeft een dorpskern die direct bij de strandopgangen ligt. Julianadorp, Groote Keeten 

en Sint Maartenszee hebben een groot aanbod aan verblijfsrecreatie. Een meer gevarieerde 

binnenduinrand zou een forse kwaliteitsslag betekenen voor deze plaatsen. Petten en Den Helder 

zouden beiden in economische zin meer van hun directe ligging aan zee kunnen profiteren. 
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4. Projecten/bouwstenen ruimtelijke kwaliteit 
 

 

              Naam  Omschrijving Doel Kosten excl. BTW 

1 Strandslag Zandloper  Bestaand uitkijkpunt op een van 

de bunkers blijft gehandhaafd 

 De bunkers komen vrij in de 

duinen te staan; overbodige 

verharding wordt verwijderd; 

 Naar de noordelijke bunker voert 

een schelpenpad 

 Opheffen verkeersonveilig 

knooppunt 

 

Recreatie - 

 

50 

 

 

18 

 

4 

2 Routenetwerk 

Donkere Duinen 

 Doorgaande route door de 

duinen wordt opgewaardeerd als 

combinatiepad met gescheiden 

fiets- en wandelpad 

(schelpenzand) maakt in 

combinatie met strandtoegangen 

verschillende ommetjes mogelijk 

 Struinpaden ter hoogte van de 

Donkere Duinen worden 

afgesloten/verdwijnen door 

beheer op termijn 

 Het bezoekerscentrum/ 

recreatieknooppunt “De Helderse 

Vallei” wordt via een route naar 

de strandopgang Duinoord 

verbonden 

 

Recreatie 150 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

11 

3 Strandslag Duinoord  Van de dubbele ontsluiting vanaf 

de parkeerplaats wordt de 

zuidelijke verwijderd (optioneel) 

 Er ontstaat een eenduidige route 

naar het strand 

 Het zuidelijke fietspad wordt 

rechtstreeks op de strandslag 

aangesloten (optioneel) 

 

Recreatie 58 

 

 

- 

 

20 

4 Strandslag 

Huisduinen 

 Uitkijkpunt bij strandslag met 

zicht op de Grafelijkheidsduinen 

en de zee (zelfde vormgeving als 

bij strandslag Kiefteglop) 

 Strandslag huidige situatie 

handhaven (strandslagen 

eenduidig, dus allemaal maar op 

één manier ontsluiten) 

 

Recreatie 215 

 

 

 

- 

5 Vrijliggend voetpad  Op verschillende plaatsen Recreatie 37 
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opwaarderen van bestaande 

struinpaden tot schelpenpaden 

 

6 Routes 

Grafelijkheidsduinen 

 Aanpassen ruiterroute (conform 

alternatief 1A-1 recreatievisie, 

aanpassen afrastering 

begrazingsgebied) 

 Voetpad Kroontjesbunker 

doortrekken en aantakken aan 

paden oostzijde 

Grafelijkheidsduinen 

 

Recreatie 78 

 

 

 

28 

7 Fort Kijkduin  Fort al knooppunt duidelijk laten 

“uitsteken” in duin 

 Geen extra wandelpaden 

 

Recreatie 45 

 

- 

8 Strandslag Falga  Uitkijkpunt 

 

Recreatie 28 

9 Recreatieknooppunt 

De Helderse Vallei 

 Inrichting knooppunt als 

totaaleenheid voor paden, 

verlichting, bebording en 

terreinmeubilair 

 

Recreatie 500 

10 Uniforme 

informatiepanelen 

strandopgangen 

 Plaatsen 8 grote eenduidige en 

heldere informatiepanelen bij 

iedere strandopgangs 

 Plaatsen 4 strandpaviljoen 

panelen 

 

Recreatie 125 

TOTAAL   € 1.373.000 

(exclusief BTW) 

 

 

5. Planologische haalbaarheid  
 
Alle hiervoor genoemde projecten voor het programma zijn door de deelnemende partijen op hoofdlijnen 

getoetst op hun planologische haalbaarheid. Voor de meeste projecten moeten de vigerende 

bestemmingsplannen worden herzien. De gemeente heeft aangegeven daartoe bereid te zijn. De andere 

partijen hebben uitgesproken daar hun medewerking aan te zullen verlenen. Op basis daarvan mag 

verwacht worden dat er planologisch niet al teveel belemmeringen zullen bestaan voor de uitvoering van 

deze projecten. 

 

Ook met betrekking tot allerlei vergunningen wordt de haalbaarheid positief ingeschat. Dit neemt niet weg 

dat er verderop in het proces wel knelpunten kunnen ontstaan door onverwachte technische problemen of 

bezwaren van bedrijven en/of burgers. 

  

Een deel van de geselecteerde projecten komt grotendeels overeen met de eerdere bouwstenen die in de 

MER voor het kustversterkingsplan zijn meegenomen. Dat betekent dat de milieuaspecten naar behoren zijn 

onderzocht en meegewogen. Een ander deel zal nog nader moeten worden onderzocht vanuit dit oogpunt. 
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6. Maatschappelijke haalbaarheid 
 
De maatschappelijke haalbaarheid van het pakket aan projecten is globaal getoetst door de gemeente en 

Landschap Noord-Holland. Verwacht wordt dat de voorstellen in het gebied niet als een verrassing zullen 

worden ontvangen. Het is wel gewenst om gelijktijdig met de bestuurlijke behandeling van de voorstellen in 

de achterbannen ook informatie aan betrokken bewoners, ondernemers en andere belanghebbende te 

organiseren. Op basis hiervan wordt geconcludeerd dat de projecten maatschappelijk haalbaar moeten zijn. 

 
7. Uitvoerings- en beheersaspecten 
Overeenstemming over een goed en effectief programma en over de gezamenlijke dekking is niet 

voldoende. De projecten zullen ook uitgevoerd moeten worden en er moeten ook afspraken komen over het 

dragen van de risico‟s. 

 

In het programma en de uitvoeringsafspraken wordt ook geregeld wie het beheer over de verschillende 

projecten gaat voeren. Dat is niet onbelangrijk i.v.m. de bijbehorende kosten. Het is bekend dat het 

Hoogheemraadschap plannen heeft voor het overdragen van het beheer en onderhoud van diverse objecten 

op en aan de waterkeringen aan de gemeenten, om zich sterker te kunnen richten op haar veiligheidstaak. 

Omdat daarover nog geen overeenstemming is bereikt met de gemeente, is in deze rapportage daar geen 

voorschot op genomen. Bij de definitieve besluiten daarover zal vanzelfsprekend rekening worden 

gehouden met de status van die objecten: al bestaand of nieuw in het kader van dit programma.  

 

 

Bijlage: 
1. Kaarten van het gebieden 
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1. Aanleiding en prioriteitafweging 

De provincie NH is momenteel bezig inhoud te geven aan de bouwstenen ruimtelijke kwaliteit kust. 

Het project “Zwakke Schakels” speelt niet langer in Den Helder. Projecten in Den Helder die 

betrekking hebben op het versterken van de ruimtelijke kwaliteit worden om die reden aangepakt in 

het kader van het provinciaal programma “Kust op Kracht”. 

De fase is aangebroken dat de provincie een subsidie wil toekennen aan een negental 

deelprojecten die uitgevoerd gaan worden in het kader van de ruimtelijke kwaliteitsverbetering van 

de kustzone in Den Helder. De uitvoering van de projecten zal plaatsvinden in een 

samenwerkingsverband tussen de gemeente Den Helder, De Helderse Vallei en Landschap Noord-

Holland. De gemeente Den Helder zal het projectleiderschap op zich nemen en optreden voor de 

provincie als subsidiepartner. 

 

 

 
2. Projectdoelstelling 

Voor Den Helder zijn negen deelprojecten aan de orde in het kader van “Kust op Kracht”. Deze 

deelprojecten leveren een bijdrage aan de versterking van de ruimtelijke kwaliteit en kunnen op een 

termijn van ca. 3 jaar tot uitvoering worden gebracht. Het betreft de volgende deelprojecten, tevens 

voorzien van initiatiefnemer: 
- De strandslag Duinoord (LNH) 
- De strandslag Huisduinen (LNH) 
- De strandslag Falga (LNH) 
- Verbetermaatregelen Donkere Duinen (Gemeente) 
- Recreatieknooppunt De Helderse Vallei (De Helderse Vallei) 
- Routes Grafelijkheidsduinen (LNH) 
- Saneren routing rondom Fort Kijkduin (Gemeente) 
- Duinen-Noordkop, op bepaalde stukken vrijliggend voetpad maken (LNH) 
- Informatiepanelen Noordkop (LNH) 

 

 

 
3. Projectresultaat 

De 9 deelprojecten gaan het volgende resultaat opleveren: 

1.    De strandslag Duinoord (LNH) 

          Verwijderen/laten verstuiven zuidelijke toegangsweg (=doodlopende asfaltweg) 

          Verwijderen schelpenpaden 

2.    De strandslag Huisduinen (LNH) 

          Plaatsen eenvoudig uitkijkpunt: bankje, paneel, grondwerk + stelconplaten 

3.    De strandslag Falga (LNH) 

          Aanpassen strandslag Falga/routing uitkijkpunt 

4.    Verbetermaatregelen Donkere Duinen (Gemeente) 

          Opruimen restanten kinderboerderij 

          Herstel natuurgebied 

          Opwaardering wandelpad 

          Plaatsing fietssluizen 

5. Recreatieknooppunt De Helderse Vallei (De Helderse Vallei) 

          Routestructuur verbeteringen 

          Natuurlijk spelen 

          Terreininrichting 

          Pannenkoekrestaurant 

          Klimparcour  

6. Routes Grafelijkheidsduinen (LNH) 

          Verplaatsing/aanpassen afrastering (palen+gaas/puntdraad) t.b.v. ruiterroute 

          Aanpassen aansluitingrn ruiterpaden, signalering 

          Doortrekken voetpad Kroontjesbunker, maken aansluiting richting oostzijde, schelpenpad                       

7. Saneren routing rondom Fort Kijkduin (Gemeente) 
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           Inpassend grondwerk/beplanting (let op Nb-wet) 

           Vervangen rasters  

8. Duinen-Noordkop, op bepaalde stukken vrijliggend voetpad maken (LNH) 

          Aanleg vrijliggende schelpenpaden breed 1 m1 

9. Informatiepanelen Noordkop (LNH) 

          Plaatsing 8 infopanelen en 4 bewegwijzeringspanelen 

 

 

 
10. Afbakening van het project 

Dit project vindt plaats in het kader een ruimtelijke kwaliteitsimpuls voor de kustzone van Den Helder 

en is daarmee onderdeel van een groter project dat de provincie NH met de kust heeft. 

De provincie NH financiert dit project mee in de vorm van een subsidiebijdrage.  

 

 
11. Fasering en planning 

De doorlooptijd is geraamd op 3,5 jaar (2012 – 2015) 

 

 
12. Organisatie 

Het project wordt uitgevoerd door de gemeente Den Helder. 

De provincie verstrekt een subsidie met daaraan verbonden voorwaarden 

De deelprojecten worden uitgevoerd door een drietal partijen: 

- Landschap Noord Holland 

- De Helderse Vallei 

- Gemeente Den Helder, afdeling Stadsbeheer 

Het projectmanagement wordt gedaan door de gemeente Den Helder, de afdeling RWO 

De deelprojectleiders van de partners De Helderse Vallei, Landschap Noord-Holland en gemeente 

Den Helder zijn verantwoordelijke voor hun eigen deelprojecten die zij binnen de afgesproken 

randvoorwaarden uitvoeren (tijd, budget, kwaliteit).  

 

 

Rol Wie Verantwoordelijkheden-

/bevoegdheden 

Benodigde 

inzet 

(schatting in  

dagen per 

week) 

Projectmanagement Gemeente 

(RWO) 

Willem Stam 

Realiseren eindresultaat binnen 

afgesproken tijd, kwaliteit en geld. 

Financiële verantwoording richting 

opdrachtgever en subsidiegever 

0.25 dg/wk 

Uitv. Projectleider 

deelprojecten 

1,2,3,6,8,9 

LNH 

Elly Kuiper 

Realisering eindresultaat binnen tijd, 

kwaliteit en geld. Financiële 

verantwoording richting 

projectmanagement 

0.30 dg/wk 

Uitv. Projectleider 

deelproject 5  

De Helderse 

Vallei 

Katelijne v. 

Spronsen 

Realisering eindresultaat binnen tijd, 

kwaliteit en geld. Financiële 

verantwoording richting 

projectmanagement 

0.20 dg/wk 

Uitv. Projectleider 

deelproject 4,7 

Gem./SB 

Ton vd 

Meché 

Realisering eindresultaat binnen tijd, 

kwaliteit en geld. Financiële 

verantwoording richting 

projectmanagement 

0.20 dg/wk 
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13. Kosten en baten 

 

Deelproject kosten Baten 

 

Baten 

LNH 

Baten 

De 

Helderse 

Vallei 

Baten 

Gemeente 

Baten 

Prov. 

Subsidie 

       

TOTAAL € 1.081.000   € 39.500 € 115.000 € 94.000 € 832.500  

 

Naast bovenstaande projecten zijn er ook andere partijen die investeren in ruimtelijke kwaliteit in dit 

gebied. 

Dit gebeurt met name in recreatieknoopunt De Helderse Vallei 

- Pannenkoekrestaurant          

- Klimparcour                           

- Aanpassing watergangen         

en steiger 

 

 

 

 

 
14. Informatiebeheer 

Het project wordt gedocumenteerd via Pleio. Daarin zijn alle relevante documenten terug te vinden. 

 

 
15. Communicatie 

De communicatie vindt plaats via de geëigende kanalen die elke partij ter beschikking staat 

 

 
16. Risicofactoren 

 

 

 Risico Kans Effect (gevolg) Maatregel Wie? 

1 De baten van 

derden worden 

niet snel genoeg 

waargemaakt 

klein Kosten worden niet 

volledig gedekt 

Regelmatig acties richting 

de markt me als doel 

voldoende gelden binnen 

te halen.  

DHV 

2      

3      

4      

5      
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Actieprogramma 2010 (AP2010) Projectomschrijving 

ALGEMENE PROJECTINFORMATIE 

 Projectnummer V3.2
 

e 

 Project: Uitvoeringsprogramma Kust, deelproject Ruimtelijke Kwaliteit Den Helder  

 Impulsprogramma: Verduurzaming  

 Gedeputeerde: Joke Geldhof 

 Projectleider: Chris Lansink / Ivon Soldaat 

 Totale projectkosten: € 1.131.000 (inclusief € 50.000 voor programma- en 

communicatieactiviteiten) 

 Bijdrage 

Investeringimpuls: 

€ 882.500 (waarvan € 832.5000 Uitvoeringsprogramma en € 50.000 voor 

programma- en communicatieactiviteiten) ten laste van  

Actieprogramma 2010, budget Uitvoeringsprogramma Kust 

 

 Uitvoeringsperiode: 2012- 2015 

 

 

1. PROJECTOMSCHRIJVING 

 

1.1 Inleiding 

Provinciale Staten hebben voor Kustvisie en –programma, thans genoemd Uitvoeringsprogramma 

Kust, in totaal € 30 miljoen gereserveerd binnen de bestemmingsreserves TWIN-H en 

Actieprogramma 2010, te weten respectievelijk € 10 en € 20 miljoen.  Bij de verdere uitwerking 

van het Uitvoeringsprogramma Kust wordt de € 30 miljoen als een gezamenlijk inzetbaar budget 

beschouwd.  

Van dit budget is op dit moment het volgende door PS beschikbaar gesteld: 

a. Voorbereidingsbudget Identiteit Kustplaatsen / Deltaprogramma € 1.000.000 (PS 12-12-

2011); 

b. Luwtemaatregelen Hoornse Hop € 1.500.000 (PS 7-5-2012); 

c. Ruimtelijke Kwaliteit Zwakke schakel (RKZS) € 8.181.950 (PS 7-5-2012). 

Tevens is  € 5.000.000 gereserveerd voor Identiteit Kustplaatsen (waaronder € 2.000.000 voor 

het pilotproject Zandvoort). 
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Uitvoeringsprogramma Kust

Oorspronkelijk  BUDGET 30.000.000           

A Door PS beschikbaar gesteld

V/3.1 a. Deltaprogramma/Identiteit Kustplaatsen: 

voorbereidingsbudget (VK) 200.000                      

V/3.1 b. Identiteit Kustplaatsen: proces- en 

onderzoekskosten 200.000                      

V/3.1 c . Deltaprogramma: proces- en 

onderzoekskosten 600.000                      

1.000.000               

V/3.2 a. Zwakke schakels: voorbereidingsbudget 

(VK)

100.000                      

V/3.2 b. Zwakke schakels: opdrachtbudget (BEL) 300.000                      

V/3.2 c . Zwakke schakels: projectbudget 4.928.173                   

V/3.2 c . Zwakke schakels: projectbudget 2.681.950                   

V/3.2 d. Zwakke schakels: Zandpolder fase 2 171.827                      

8.181.950               

V/3.2 e. RK Den Helder: a. opdrachtbudget 50.000                        

V/3.2 e. RK Den Helder: b. subsidie UP RKDH 832.500                      

882.500                   

V/3.3 Luwte maatregelen Hoornse Hop 1.500.000                   

1.500.000               

Totaal door PS beschikbaar gesteld 11.564.450         

B. Reserveringen

Identiteit Kustplaatsen

a. Pilot Zandvoort 2.000.000                   

b. Overige projecten 3.000.000                   

Totaal reserveringen 5.000.000           

Totaal door PS beschikbaar gesteld + totaal reserveringen door PS 16.564.450         

RESTANT budget  Uitvoeringsprogramma Kust 13.435.550         
 

Na beschikbaarstelling van de thans gevraagde € 882.500 blijft er in totaal € 18.435.550 aan 

budget over voor het Uitvoeringprogramma Kust, waarvan € 5 miljoen voor Identiteit 

Kustplaatsen is gereserveerd. Dit brengt het restantbudget op € 13.435.550. 

 

Het Rijk heeft in 2004 drie Zwakke Schakels in de kust van Noord-Holland aangewezen: de 

Hondsbossche en Pettemer Zeewering (HPZ), Callantsoog en Den Helder. Voor de versterking van 

deze Zwakke Schakels gold een dubbeldoelstelling: veiligheid en ruimtelijke kwaliteit, oftewel het 

benutten van kansen voor recreatie, toerisme, natuur en economie. De provincie heeft vervolgens 

– samen met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de lokale partners - een 

Programma Ruimtelijke Kwaliteit Zwakke Schakels ontwikkeld. Dit programma is op 7 mei 2012 

goedgekeurd door PS.  

De aanwijzing van Den Helder als Zwakke Schakel is bijgesteld toen uit aanvullende 

veiligheidsonderzoeken bleek dat in Den Helder de kust niet zeewaarts versterkt behoefde te 

worden.  

Om de ruimtelijke kwaliteit bij Den Helder toch een impuls te geven, heeft de provincie 

aangegeven separaat, samen met de gemeente Den Helder en andere lokale partijen, een 

ruimtelijk programma uit te willen werken. 

Dit heeft geresulteerd in een concept Programma Ruimtelijke Kwaliteit Den Helder. GS hebben 

hiermee ingestemd op 1 maart 2011 en opdracht gegeven dit concept-programma verder uit te 

werken. GS hebben ook aangegeven een financiële bijdrage te willen leveren aan het programma 

(onder voorbehoud van instemming door PS). 

 

Het concept Programma Ruimtelijke Kwaliteit Den Helder is vervolgens door de provincie samen 

met de gemeente Den Helder, de Stichting Helderse Vallei en Landschap Noord-Holland verder 

uitgewerkt. Op basis daarvan heeft de gemeente Den Helder een Projectplan met bijbehorende 

financiële afspraken opgesteld.  Het Projectplan en de daarbij behorende financiële afspraken 

liggen nu ter besluitvorming voor.  

 

Op dit moment is het project/programma Ruimtelijke Kwaliteit Den Helder (RKDH) 

uitvoeringsgereed. Voorgesteld wordt om hieraan een provinciale bijdrage van in totaal  
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€ 882.500 beschikbaar te stellen ten laste van de bestemmingsreserve TWIN-H/Actieprogramma 

2010. De provinciale bijdrage wordt als volgt ingezet: 

 

a. € 832.500 voor realisatie van het Uitvoeringsprogramma RKDH; 

b. € 50.000 voor extern door de provincie te maken kosten voor programma- en 

communicatieactiviteiten voor het Uitvoeringsprogramma RKDH. 

 

1.2 Maatschappelijk relevantie 

Het programma Ruimtelijke kwaliteit benut de kansen die de Noordzeekust biedt. Kansen zijn er 

op het gebied van recreatie, toerisme, natuur en economie. Het eindbeeld is een economisch 

sterke en aantrekkelijke kust die bezoekers langer vast kan houden dan nu het geval is.  

 

1.3 Doelstelling 

Het project Ruimtelijke Kwaliteit leidt tot versterking van de natuur en recreatieve, toeristische en 

economische waarden in de gemeente Den Helder. Specifieke doelstellingen zijn: 

 instandhouding Natura 2000; 

 behoud van huidige binnendijkse cultuur- en natuurwaarden. 

 

1.4. Het resultaat  

Het zichtbare resultaat is: 

 verbeterde routestructuur en route-aanduidingen 

 hersteld natuurgebied Donkere Duinen 

 informatiepanelen  

 wandel- en fietspaden  

 verbeterde toegangen tot het strand 

 uitzichtpunten en verblijfplaatsen.  

 

1.5 Relatie met provinciaal beleid 

Landschapsbeleid 

Het landschapbeleid van de provincie is erop gericht om elementen die deel uit maken van onze 

cultuurhistorie en waardevol zijn voor de natuur, te behouden. De projecten die met dit 

projectplan gesubsidieerd worden, dragen bij aan de doelstellingen van dit beleid.  

 

Agenda Economie 2012 – 2015 en Agenda Natuur, Recreatie en Landschap (Agenda Groen) 

Het programma sluit goed aan bij de Agenda Economie omdat private partijen worden betrokken 

bij de ontwikkeling en het beheer van recreatieve en toeristische voorzieningen, routenetwerken 

en natuurgebieden. Het programma verbetert het recreatieaanbod waardoor dat beter aansluit bij 

de vraag van bezoekers en bewoners.  

Het programma geeft mede uitvoering aan het beleid van de Agenda Groen. 

 

Aansluiting bij advies commissie voor de Kop van Noord-Holland (commissie Dwarshuis) 

Het Programma Ruimtelijke Kwaliteit is tot stand gekomen conform de uitgangspunten van de 

commissie Dwarshuis (gezamenlijke verantwoordelijkheid, samenwerking, haalbaarheid, inhoud 

leidend laten zijn). Het Programma draagt sterk bij aan recreatie en toerisme en aan natuur, 

waartoe ook de commissie Dwarshuis aanbeveelt. Er is in de toekomst nog meer mogelijk en 

daarvoor vormt het Programma Ruimtelijke Kwaliteit een basis. 

 

1.6 Activiteiten/onderdelen project/deelprojecten 

Het Uitvoeringsprogramma bestaat uit diverse maatregelen, zoals realisatie en de verbetering  

van langzaam verkeerroutes (fiets- en wandelpaden), een nieuwe toegang tot het strand (bij 

Falga), een nieuw uitzichtpunt met een verblijfplaats, het herstellen van het natuurgebied 

Donkere Duinen, het verbeteren van diverse routeaanduidingen bij het recreatie knooppunt 

Helderse Vallei, het plaatsen van acht informatiepanelen en vier bewegwijzeringspanelen, het 

laten verstuiven van een strandgang, het verwijderen van de restanten van een kinderboerderij en 

het weghalen van een aantal schelpenpaden.  

Het uitvoeringsprogramma bestaat in totaal uit negen deelprojecten. De projecteigenaren zijn 

Landschap Noord-Holland (LNH), de Stichting Helderse Vallei (SHV) en de gemeente Den Helder. 

De provincie voert zelf geen projecten uit en is geen projecteigenaar. De negen projecten worden 

in de onderstaande tabel beschreven. Daarbij wordt per project de projecteigenaar weergegeven. 

De projecten zijn ook op het bijgevoegde kaartje weergegeven. 
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 initiatiefnemer Deelproject Resultaat 

1 LNH Strandslag Duinoord Verwijderen/laten verstuiven zuidelijke toegangsweg, 
verwijderen schelpenpaden. 

2 LNH Strandslag 
Huisduinen 

Plaatsen eenvoudig uitkijkpunt: bankje, paneel, grondwerk + 
verharding. 

3 LNH  Strandslag Falga Aanpassen strandslag Falga/routing uitkijkpunt. 

4 Gemeente Verbetermaatregelen 
Donkere Duinen 

Opruimen restanten kinderboerderij, herstel natuurgebied, 
opwaardering  wandelpad, plaatsing fietssluizen 

5 SHV Recreatieknooppunt 
De Helderse Vallei 

Routestructuur verbeteringen, natuurlijk spelen, 
terreininrichting, pannenkoekrestaurant (gemeente maakt het 
planologisch mogelijk; Stichting Helders Vallei realiseert met 
een commerciële partij het pannenkoekrestaurant; de bouw 

maakt feitelijk geen onderdeel uit van het programma en hier 
wordt geen subsidiegeld aan besteed), klimparcours  

6 LNH Routes 
Grafelijkheidsduinen 

Verplaatsing/aanpassen afrastering t.b.v. ruiterroute 
Aanpassen aansluiting ruiterpaden, signalering. Doortrekken 
voetpad Kroontjesbunker, maken aansluiting richting oostzijde,  
schelpenpad 

7 Gemeente Saneren routing 
rondom Fort Kijkduin 

Inpassend grondwerk/beplanting vervangen rasters  
 

8 LNH Duinen-Noordkop Vrijliggend voetpad maken, aanleg vrijliggende schelpenpaden 
breed 1 m 

9 LNH Informatiepanelen 
Noordkop 

Plaatsing acht infopanelen en vier bewegwijzeringspanelen 

 
Gedurende de realisatiefase van het programma, zal de provincie het programma monitoren en 

jaarlijks een voortgangsbijeenkomst met de betrokken partijen organiseren. Tevens zal de 

provincie in overleg met de partijen een aantal communicatieactiviteiten organiseren. Voor 

programma- en communicatieactiviteiten van de provincie is een budget geraamd van € 50.000. 

In dit bedrag is rekening gehouden met onverwachte uitgaven voor mogelijke onderzoeken. 

Uitvoeringskosten maken geen onderdeel van dit budget.  

 

1.7 Betrokken partijen 

Provincie Noord-Holland, Landschap Noord-Holland (LNH), de gemeente Den Helder, Stichting 

Helderse Vallei (SHV). 

 

1.8 Tijdsplanning  

In november worden het programma en de ermee gemoeide financiële bijdragen voorgelegd aan 

Provinciale Staten.  

De gemeente Den Helder sluit een samenwerkingsovereenkomst met SHV en LNH waarin de 

financiële afspraken inzake de projecten zijn opgenomen. Deze overeenkomst zal door het 

gemeentebestuur worden bekrachtigd.  

De gemeente Den Helder zal als penvoerder een subsidieaanvraag bij de provincie indienen.  

De provincie zal niet eerder een subsidie verlenen dan nadat Provinciale Staten hebben ingestemd 

met het programma en de financiële bijdragen. En pas nadat de gemeente Den Helder een 

Samenwerkingsovereenkomst, inclusief financiële afspraken, heeft gesloten met SHV en LNH. Na 

subsidieverlening door de provincie gaat het project van start. De uitvoeringsperiode is 2012- 

2015.  

 

1.9 Aard investering 

De te realiseren uitvoeringsmaatregelen zijn fysiek tastbaar en hebben een minimale levensduur 

van 10 jaar.  

 

1.10 Is de exploitatie geregeld (na realisatie beheer en onderhoud) 

De projecteigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor het toekomstig beheer en onderhoud van de 

gerealiseerde maatregelen. Dit wordt vastgelegd in de subsidiebeschikking. Voor het toekomstig 

beheer en onderhoud kan bij de provincie geen financiële bijdrage worden gevraagd. 

Dit geldt ook voor LNH. LNH zal de  beheer- en onderhoudskosten van de projecten die voor haar 

rekening komen ten laste van haar reguliere begroting moeten brengen. 

 

1.11 Niet financiële risico’s bij het project (financieel, en niet financieel) 

De gemeente Den Helder vraagt op basis van het projectplan subsidie aan en neemt het 

overkoepelende? projectleiderschap op zich. In het projectplan is een kostenraming opgenomen 
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van de deelprojecten, deze is door alle partijen als juist beoordeeld. De kostenraming per 

deelproject (prijspeil 1-1 2012) geldt als taakstellend budget voor het betreffende deelproject. De 

gemeente gaat de deelprojecten in samenwerking met Landschap Noord-Holland en stichting 

Helderse vallei realiseren. Deze partijen hebben er belang bij dat de projecten worden 

gerealiseerd. De projecten dienen binnen de ramingen te worden gerealiseerd, waarbij de 

projecteigenaar verantwoordelijk is voor de uitvoering van de projecten binnen de ramingen. De 

bijdragen worden niet geïndexeerd. Eventuele kostenoverschrijdingen (bijvoorbeeld als gevolg 

van prijsstijgingen) worden binnen het beschikbaar budget opgevangen, hetzij door 

versoberingen of door het wijzigen van projecten. Er mag budgettair tussen de deelprojecten 

worden geschoven mits dit past binnen de subsidievoorwaarden.  

 

Bij onverwachte tegenvallers is de projecteigenaar verantwoordelijk voor de daarbij behorende 

kostenoverschrijdingen. Hierdoor brengt de uitvoering van  het programma geen financiële 

risico’s met zich mee voor de provincie 

 

Voor de gemeentelijke projecten zijn In het projectplan de bedragen exclusief BTW opgenomen, 

omdat de gemeente compensabele BTW kan terugvorderen via het BTW-compensatiefonds. 

 

 

2. FINANCIËN 

 

2.1 Bijdrage provincie onmisbaar in financieringsstructuur (onderbouwing van de bijdrage) 

Het Uitvoeringsprogramma leidt tot een hogere kwaliteit van de landzijdige ruimtelijke inrichting 

van de kust bij Den Helder. Zonder en de bijdrage van de provincie zou deze kwaliteit niet worden 

gehaald, omdat dan een veel kleiner Uitvoeringsprogramma zou resteren. Daarom is de provincie 

bereid circa 75% van de programmakosten voor haar rekening te nemen. 

 

2.2 De co-financiers 

Naast de provincie dragen de gemeente Den Helder, Landschap Noord-Holland en de Stichting 

Helderse vallei bij aan het Uitvoeringsprogramma.  

 

De bijdragen van de partijen aan het Uitvoeringsprogramma RKZS zijn: 

 Den Helder €     94.000                                           

 SHV €   115.000                                          

 LNH   €     39.500 

 Provincie Noord-

Holland €    832.500                                       

  

Totaal € 1.081.000                                      

 

Daarnaast wordt door de provincie € 50.000 begroot voor voor programma- en promotiekosten 

van de provincie zelf.  

Deze kosten vallen buiten de subsidieaanvraag van de gemeente. 

 

2.3. Is de dekking van de co-financiering van derden geregeld? 

Nadat Provinciale Staten en de gemeenteraad van Den Helder hebben ingestemd met het 

Uitvoeringsprogramma is de dekking ervan  geregeld.  

De provinciale subsidiebijdrage zal niet eerder worden verleend dan nadat  de gemeenteraad van 

Den Helder heeft ingestemd met de gemeentelijke bijdrage voor het project (inclusief de 

bijdragen van LNH en SHV). De gemeente staat op deze manier via de  subsidieaanvraag 

financieel garant voor de bijdragen van LNH en SHV. 

 

LNH heeft ten behoeve van haar bijdrage aan het Ruimtelijke Kwaliteitsprogramma een LIFE 

subsidie aangevraagd en gekregen. Tevens heeft zij financiële afspraken gemaakt met HHNK en 

de gemeente Den Helder. Van het oude Waddenfonds ( project ‘Wadden Wandelen’ uit 2008) 

krijgt LNH ook een bijdrage ter dekking van haarkosten. LNH is verantwoordelijk voor deze bij 

andere partners te innen bedragen. LNH vraagt geen subsidie aan bij de provincie voor de 

uitvoering van haar projecten.  
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2.4 Financiële projectinformatie 

a. Uitvoeringsprogramma RKDH 

De totale projectkosten bedragen € 1.131.000, waarvan € 1.081.000 voor het 

Uitvoeringsprogramma en € 50.000 voor programma- en communicatiekosten, en zijn gebaseerd 

op prijspeil 1-1-2012.  

Vanwege het vertrouwelijk karakter van de ramingen zijn de uitgaven per deelproject niet 

weergegeven.  

De dekking van het Uitvoeringsprogramma is als volgt: de provincie draagt € 832.500 bij en de 

andere partijen € 248.500. Het beschikbaar budget is taakstellend. De bijdragen worden niet 

geïndexeerd. Eventuele kostenoverschrijdingen (bijvoorbeeld als gevolg van prijsstijgingen) 

worden binnen het beschikbaar budget opgevangen, door versoberingen of het wijzigen van 

projecten. Uiteraard dienen de versoberingen en de wijzigingen wel te passen binnen de 

subsidievoorwaarden. Na opdrachtverlening is de initiatiefnemer verantwoordelijk voor dekking 

van eventuele meerkosten van zijn projecten. 

 

 

 

 

 Raming projectbudget: € 1.131.000 

 Raming oriëntatiefase: Geen 

 Raming voorbereidingsfase: Geen 

 Raming uitvoeringsfase: € 1.131.000 

 

 Raming afrondingsfase: Geen  

 Financiële meerjarenplanning: 

 2012 

 

 

 2013 

 

 

 2014 

 

 

 2015 

 

 

 

(a) Onttrekking van € 277.500 aan de bestemmingsreserve 

Actieprogramma 2010. Kosten en andere extern te 

maken kosten door de provincie voor programma- en 

communicatieactiviteiten van maximaal € 15.000.   

(b) Onttrekking van € 277.500 aan de bestemmingsreserve 

Actieprogramma 2010. Kosten en andere extern te 

maken kosten door de provincie voor programma- en 

communicatieactiviteiten van maximaal € 15.000.   

(c) Onttrekking van € 250.500 aan de bestemmingsreserve 

Actieprogramma 2010. Kosten en andere extern te 

maken kosten door de provincie voor programma- en 

communicatieactiviteiten van maximaal € 15.000 

(d) Onttrekking van € 27.000 aan de bestemmingsreserve 

Actieprogramma 2010. Kosten en andere extern te 

maken kosten door de provincie voor programma- en 

communicatieactiviteiten van maximaal € 5.000 

 

2.5 Financiële risico’s  

De provinciale bijdragen aan het Uitvoeringsprogramma zijn gemaximeerd: meerkosten dienen 

binnen het programma c.q. project opgevangen te worden door de projecteigenaars.  

Ook de door de provincie te maken externe kosten zijn gemaximeerd: meerkosten dienen binnen 

het programma c.q. de projecten opgevangen te worden. 

 

2.6 Consequenties voor resterende gelden Extra Investeringsimpuls 

Na de besluitvorming door PS over het Ruimtelijke Kwaliteitsprogramma Den Helder resteert  een 

bedrag van € 13.435.550 voor het Uitvoeringprogramma Kust.   

 




