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Provinciale Staten van Noord-Holland  

 

Voordracht  

 

Haarlem,  

 

Onderwerp: “Water als Economische Drager” (WED) 

UNA-project: “Toerisme over Water” Enkhuizen 

 

Bijlage: Ontwerpbesluit 

 

Inleiding 

Enkhuizen neemt de toeristische en recreatieve sector serieus. Zij investeert doorlopend in 

cultuurhistorische en monumentale elementen van de stad. Dit geldt ook voor de activiteiten 

via het water. Dit heeft een sterke aantrekkingskracht en wordt gezien als een belangrijke 

groeimarkt waar ook bovenregionaal van kan worden geprofiteerd. Enkhuizen staat goed op 

de kaart de laatste jaren. Ontsluiting van weg en water, het aanbod en de kwaliteit van de 

voorzieningen worden door de gemeente continu kritische onder de loep genomen.  

De voorzieningen om toeristen via grotere schepen te ontvangen zijn onvoldoende. Om de 

toename van vooral het verblijfstoerisme via het water extra te stimuleren, waarbij de te 

verwachten economische effecten aanzienlijk toenemen als gevolg van zogenoemde  

“verzorgde” reizen via passagiersschepen en salonschepen, zijn extra voorzieningen 

noodzakelijk. Hierbij is externe financiering zeker nodig. De toename van de zogenaamde 

riviercruisevaart legt een extra beslag op de capaciteit van de overige watertoeristen in de 

chartervloot en de pleziervaart.  

 

De toeristische en cultuurhistorische instellingen in Enkhuizen hebben te samen jaarlijks 

gemiddeld ruim 1 miljoen bezoekers gehad en dit aantal is de afgelopen jaren met zo’n  15% 

afgenomen. Kijkend naar de capaciteit van het toeristische product Enkhuizen met musea, 

monumenten en horecavoorzieningen, kunnen er veel meer toeristen bediend  worden en 

Enkhuizen wil dit ook! Echter de groeimarkt zit (onder andere) in de toeristen die over water 

komen en waarvoor in Enkhuizen een goede aanlandingsvoorziening ontbreekt. Uit het 

onderzoek van de provincie Noord-Holland met de titel Noord-Holland: "Cruisen op 

kwaliteit" kwam Enkhuizen dan ook naar voren als een kansrijke plaats waar groei mogelijk 

is als een voldoende lange afmeervoorziening gerealiseerd zou worden: dit kan op een 

locatie in de omgeving van de Harlingersteigers. 

 

Voor de toeristische versterking van Enkhuizen zijn vijf hoofdthema’s te onderscheiden:  

1. Nieuwe steiger ter hoogte van de Compagnieshaven; 

2. Baggeren (deels onderhoudsbagger: niet subsidiabel en deels verdiepingsbagger t.b.v. de 

riviercruisevaart: wel subsidiabel); 

3. Toeristische invulling monumenten; 

4. Uitbreidingsplan Gependam; 

5. Toeristische opwaardering Enkhuizen. 

 

De thema's 1,2,4 en 5 worden ingediend bij het UNA-programma Water als Economische 

drager. Deze hoofdthema's worden hieronder nader toegelicht. 
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De concrete fysieke werkzaamheden per hoofdthema: 

 

Ad 1. Nieuwe steiger ter hoogte van de Compagnieshaven 

Een nieuwe steiger van 250 m en 3 m breedte van stalen buispalen, liggers en houten dek 

voor het veilig aan en afmeren van riviercruiseschepen en  charterschepen en het aan land 

kunnen gaan van toeristen. 

 

De uitvoering van de steiger met: 

- Extra veiligheidsmaatregelen gericht op de doelgroep (reddingsmiddelen en 

vluchtroutes) 

- Drinkwaterinnamepunt 

- Vuilwaterinnamepunt 

- Afvaldepot 

- Elektravoorziening 

- Bereikbaarheid voor de brandweer door ca op elke 100m een extra walverbinding, 

voldoende openwater voor bluswater en kleine blusvoorzieningen aan de wal. 

 

Ad 2. Baggeren 

Een deel van de bagger is aan te merken als onderhoudsbagger en alleen de hoeveelheid te 

verdiepen bagger wordt subsidiabel gesteld. Voor het Krabbersgat is het baggeren 

noodzakelijk voor de riviercruisevaart. Het betreft hier dan ook volledig het baggeren 

bedoeld voor het op diepte brengen tbv de riviercruisevaart.  

 

Het deel dat als onderhoudsbagger kan worden aangemerkt is in een meerjaren-programma 

voor baggeren opgenomen.  

 

Ad 4. Uitbreidingsplan Gependam 

De Gependam is de kade waar de chartervloot en pleziervaart gebruik van maken. In de 

praktijk blijkt dat de Gependam nodig is voor cruiseschepen die hierheen uitwijken als de 

Harlingersteigers vol liggen of als er teveel geluidsoverlast ontstaat. De aanwezige 

voorzieningen op de Gependam zijn echter niet voldoende toegerust op de cruisevloot.  

 

De uitbreiding van voorzieningen op de Gependam betreffen: 

- een verdere investering in de vorm van een kleine uitbreiding/aanpassing van de 

nutsvoorzieningen voor grote (cruise)schepen; 

- het gebruik van elektra via betaalautomaten; 

- het realiseren van een klantvriendelijk voor- en na transportsysteem voor bagage en 

bevoorrading;  

- een goede, voldoende groot en beveiligde parkeerplaats voor betaald langparkeren. 
 

Per 9 maart 1998 hebben Provinciale Staten besloten fl. 9.850.000,- te subsidiëren vanuit het 

Fonds Investeringen Noord-Holland (FINH) voor de uitbreiding van de haven Gependam te 

Enkhuizen. De Gependam is aangelegd met subsidie van de Provincie en is expliciet 

ingericht als aanmeerfaciliteit voor charters. De troskrachten zijn ingericht voor charters die 

in lagen van 6 schepen breed tegen de dam en aan de bolders kunnen liggen. Met de komst 

van de cruisevaart wordt de Gependam voor beide vloottypen multifunctioneel geschikt 

gemaakt. De werkzaamheden betekenen een verzwaring en zijn in aanvulling op het eerdere 

werk. 
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Ad 5.Toeristische opwaardering Enkhuizen 

Met de stijging van het aantal bezoekers in Enkhuizen is het nodig om een aantal 

voorzieningen op te schalen: 

- extra aanleg van toiletten in het centrum bij drie verschillende parkeerplaatsen; 

- een verbindingsroute naar het centrum voor de opwaardering van de wegen. Voor 

toeristen is er dan een mooiere weg om te bewandelen van de aanmeerplaats naar het 

centrum. Bewegwijzering is met name bedoeld om vanuit het centrum de weg terug te 

vinden naar de nieuwe steiger bij de Compagnieshaven en de Gependam.  

- Het geschikt maken van de Compagniesbrug voor verkeer met een belastingsklasse van 

45 voor de verkeersveiligheid en optimale circulatie en bereikbaarheid tussen het 

centrum en de Compagnieshaven. 

- Promotie gericht op het intensiveren van de cruisevaart in samenhang met het toeristisch 

platform in de regio. 

- Standaardisatie in het havenmanagementsysteem van de ligplaats-, passage- en 

afmeerplanning voor de havens rond het IJsselmeer, waarbij voordeel kan worden 

geboekt in de inzichtelijkheid van reserveringen, bezetting, betalingsafhandelingen  e.d.. 

 

Doel 

De gemeente Enkhuizen versterkt haar bovenregionale toeristische functie en vindt 

aansluiting bij de doelstellingen die voortkomende uit de programma’s van Water als 

Economische Drager, Halter in Balans en Kleine infrastructuur en gedragsbeïnvloeding. 

Door uitvoering van het integrale projectplan worden de cruisevaart, chartervaart, 

pleziervaart en overige maritieme bedrijvigheid gefaciliteerd in hun verdere groei. Dat plan 

zal een direct gunstig economisch effect sorteren. 

 

 

Effecten en werkgelegenheid 

Economische effecten die resulteren uit de realisatie van het project verschillen 

onderling van elkaar. Zo kan het onderscheid gemaakt worden tussen directe en 

indirecte effecten en tijdelijke of structurele effecten. In onderstaand schema zijn de 

verwachte werkgelegenheidseffecten van investeringen weergegeven. 
 

 direct indirect 

realisatiefase  

(tijdelijk effect) 

productie/werkgelegenheid bij 

bouwbedrijven, planafdelingen 

overheid e.d. 

werkgelegenheid bij lokale en 

regionale toeleveranciers 

exploitatiefase 

(structurele effecten) 

directe werkgelegenheid ten 

gevolge van het 

uitvoeringsprogramma 

spin off van werkgelegenheid 

naar toeleveranciers en multiplier 

Schema met werkgelegenheidseffecten. 

 

Directe en indirecte effecten treden zowel tijdens de uitvoerings- als exploitatiefase 

op. De impulseffecten die optreden tijdens de realisatiefase van de plannen hebben 

een tijdelijk karakter en worden uitgedrukt in aantal arbeidsjaren werk. Deze effecten 

doen zich met name voor bij bouwbedrijven, toeleverende bedrijven en 

planafdelingen van overheden. De structurele effecten hebben betrekking op 



 4 

blijvende investeringen/ werkgelegenheid. Dit zowel direct in havens, horeca, 

winkels, e.d. als ook indirect (toeleveranciers, e.d.).  

 

De werkgelegenheid wordt uitgedrukt in fulltime equivalents (fte's) en banen. Eén 

arbeidsjaar staat gelijk aan één fte en is gebaseerd op een 40-urige werkweek. 

Aangezien er lang niet altijd sprake is van fulltime banen, betekent 1 fte grofweg 1,25 

arbeidsplaatsen. 

 

Uitgangspunten bij het bepalen van de werkgelegenheidseffecten tijdens de 

realisatiefase vormen de kostenramingen (totaalinvesteringen ca. € 7,7 miljoen) uit 

dit rapport. In deze fase hebben de effecten betrekking op de werkgelegenheid die 

wordt gecreëerd door realisatie van de plannen. Het betreft hier veelal tijdelijke 

werkgelegenheid. 

 

Tijdelijke werkgelegenheid 

Het genoemde investeringsbedrag bedraagt bijna € 7,7 miljoen. Uitgaande van een 

investering van circa € 90.000 per arbeidsjaar voor bouw- en constructiewerk kan een 

vertaling worden gemaakt naar het aantal arbeidsplaatsen. Dit komt neer op circa 85 

arbeidsjaren werkgelegenheid. Deze werkgelegenheid is tijdelijk van aard. 

 

Structurele werkgelegenheid 

Riviercruise 

Het aantal cruisschepen dat aanmeerde in Enkhuizen in 2005 bedraagt 141 schepen. 

Per schip is de gemiddelde bezetting 30 bemanningsleden en 90 bezoekers. De 

bezettingsgraad ligt boven de 100% in het seizoen. De opbrengsten cruisschepen 

bedragen gemiddeld € 30,- per schip vanuit bestedingen van de bemanning. De 

passagiers geven ongeveer € 80,- à € 100,- per dag uit. Opbrengsten vanuit 

havengelden en toeristenbelasting bedraagt gemiddeld respectievelijk € 80,- en € 75,- 

per schip. Opbrengsten voor rederijen bedraagt 

€ 25,-. Over heel 2005 bedraagt de omzet vanuit de riviercruisevaart voor Enkhuizen 

€ 1.153.730,-  

 

Vertaald naar arbeidsplaatsen is gerekend met een gemiddeld bedrag van  

€ 70.000 per fte (is ca. € 56.000 per arbeidsplaats) in de detailhandel, toeristische en 

horecasector. De riviercruisevaart zorgt hiermee voor een direct 

werkgelegenheidseffect van circa 20,5 arbeidsplaatsen (16,5 fte's). Indirect levert dit 

nog eens circa 6 arbeidsplaatsen op. Hierbij is uitgegaan van een multiplier van 1,3, 

dat wil zeggen elke arbeidsplaats levert 0,3 arbeidsplaatsen elders op.  

 

De prognoses ten aanzien van de riviercruisemarkt komen uit op een groei van  

4 tot 7% per jaar (ZKA, 2004). Een realistisch scenario laat voor de periode  

2004 - 2010 een groei van 40% zien. Omgezet naar arbeidsplaatsen zouden hierdoor 

circa 8,5 extra directe arbeidsplaatsen gecreëerd worden en ca. 2 indirecte 

arbeidsplaatsen. 
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Charterschepen 

Uit de kerncijfers 2004 - 2005 van de Vereniging voor Beroepschartervaart (BBZ) 

blijkt dat over de periode 2004 - 2005 het totaal aantal gastdagen een omzet 

genereerde van 51,4 miljoen euro. Dit resulteert in een directe werkgelegenheid van 

1.274 mensjaren. Het totaal aantal schepen over de periode was 542 schepen, waarbij 

de besteding per schip per dag ligt op een bedrag van € 648,- en de gemiddelde 

omzet per schip op € 87.500,-. 

 

Het aantal seizoensovernachtingen van charterschepen Enkhuizen is van ongeveer 

8.000 in 1996 gestegen naar 11.500 in 2004. Als gevolg van de voorgenomen 

investeringen wordt een groei verwacht van ca. 10% over de komende 5 jaren. 

Het aantal te behouden arbeidsplaatsen is gebaseerd op de bestedingen per passagier 

per dag van gemiddeld € 27,- (Bron BBZ) gecombineerd met het aantal 

seizoensovernachtingen van 11.500 in 2004 in Enkhuizen. Het gaat om ca. 5,5 

arbeidsplaatsen direct en ca. 1,7 indirect (NB. exclusief de bemanning en 

werkgelegenheid in onderhoud en reparatie). 

Als gevolg van de verwachte groei van ca. 10% over 5 jaar is ca. 0,5 arbeidsplaats te 

verwachten direct en ca. 0,2 indirect. 

 

Kwalitatieve economische effecten 

Naast 'harde' economische effecten zijn er tevens economische effecten die minder 

goed meetbaar zijn, omdat ze lange termijn effecten zijn en/of niet kwantificeerbaar 

zijn. De volgende (mogelijke) economische effecten kunnen optreden: 

• Toename levendigheid Enkhuizen; 

• Realisatie van de plannen heeft een positieve invloed op het imago van 

Enkhuizen. Dit betekent dat Enkhuizen ook als vestigingsplek voor het 

bedrijfsleven toeneemt en/of de aantrekkelijkheid van Enkhuizen als woonplaats 

toeneemt; 

• Versterking van het maritieme karakter van Noord-Holland en de 

verschillende havenplaatsen; 

• Versterking van de toeristische omgeving, ook voor niet-watersporters. De 

bekendheid met de toeristische mogelijkheden creëert in zijn algemeenheid een 

extra autonome vraag; 

• Inspelen op economische ontwikkeling waarbij het toerisme steeds 

belangrijker wordt; 

• Binding van bewoners en bedrijven aan Enkhuizen, waardoor minder 

afvloeiing van werkgelegenheid naar elders plaatsvindt; 

• Als gevolg van de verschillende maatregelen kunnen nieuwe 

bedrijfsinvesteringen worden 'uitgelokt'. 
 

Maatschappelijk draagvlak 

In de periode tot 2009 is de gemeente voornemens aanzienlijke investeringen te doen in het 

op diepte brengen van havens (om schepen met een grotere diepgang te kunnen ontvangen), 

afmeerlocaties en vaarwegen. In de programmabegroting 2006 van de gemeente Enkhuizen 
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is één van de 11 beleidsprogramma’s in zijn geheel gewijd aan “havens”. Ook in het 

meerjarenperspectief en coalitieakkoord, recentelijk geratificeerd, wordt door het bestuur 

expliciet een hoge prioriteit gelegd bij het verder ontwikkelen van toerisme over het water, 

de cruisevaart in het bijzonder, waarbij de aansluiting op en bereikbaarheid van 

landvoorzieningen een hoge prioriteit heeft. Met het voorgestelde project wordt aangesloten 

en uitvoering gegeven aan de beleidsvoornemens. Het doel is een optimale bereikbaarheid 

van de landvoorzieningen (afmeerlocaties).  

 

Op de internationale beurs Boot Düsseldorf werden de paviljoens van maritiem West-

Friesland het meest bezocht. Ook op dit gebied zetten de gemeente, het VVV en vele 

ondernemers en instellingen in de regio zich in om de acquisitie nog meer te verbeteren. 

 

1.1 Locatie 

De investeringen vinden allemaal plaatst in de kern Enkhuizen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beoogd eigenaar en beheerder 

Ad 1.De gemeente wordt eigenaar van de steiger en de voorzieningen op de wal. 

Ad 2.De binnenhavens en de buitenhaven zijn in eigendom bij de gemeente. Het 

Krabbersgat is in eigendom bij Rijkswaterstaat. Dit blijft ongewijzigd. 
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Ad 4. De Gependam is in eigendom bij de gemeente. Het NS-terrein is nu in 

eigendom bij de NS en wordt verworven door de gemeente. 

Ad 5. Gemeente Enkhuizen. 

Gebruiker(s) c.q. exploitant 

Ad 1. Gemeente, gebruikers betalen via gebruik en via havenmanagementsysteem 

(liggelden) 

Ad 2. Gemeente, gebruikers betalen via havenmanagementsysteem (liggelden). 

Bedrijven die baat hebben bij verdieping gaan meer betalen. 

Ad 4. Nuts- en elektravoorzieningen:  gemeente. Voor- en natransport: in overleg 

met partijen en gebruikers. Parkeerterrein: gemeente 

Ad 5. Gemeente Enkhuizen. 

Actoren 

De gemeente  Enkhuizen. De gemeente is initiatiefnemer en projecteigenaar. Ook zijn 

omwonenden betrokken bij de projectvoorbereiding. 

Economische levensduur 

Ad 1. 40 jaar voor staalconstructie; 25 jaar voor de houten onderdelen. 

Ad 2. n.v.t. 

Ad 4. Parkeerterrein 25 jaar en  de elektrische installaties 15 jaar. 

Ad 5. Civiele onderdelen 25 jaar, de Compagniesbrug 50 jaar, het havenmanagement-

systeem 15 jaar en overige 15 jaar. 

Realisatiefase 

Per maatregel is nagegaan welke relevante procedures en vergunningen nodig zijn. Naast de 

reguliere bouw- en milieuvergunningen en ontheffingen zijn in dit kader de 

monumentenwet en het bestemmingsplan cruciaal. Uit het advies van de Milieudienst 

Westfriesland van 30 maart 2006, blijkt dat de maatregelen niet MER-plichtig zijn en niet 

MER-beoordelingsplichtig zijn. 

 

Een aantal voorzieningen kan starten in november 2006, dit zijn watertappunt; 

vuilwaterinname; afvaldepot; verbindingsroute centrum; vuurtoren. 

 

De relevante bestemmingsplannen zijn nagegaan door de afdeling RO van de gemeente. 

Voor de nieuwe steiger speelt dit een rol. Het betreft het "Bestemmingsplan 

IJsselmeer/Markermeer, bestemming IJsselmeer", met de hoofddoelstelling: "instandhouden 

van het waterecosysteem". Er is een relatief lichte binnenplanse vrijstelling nodig. Daarnaast 

is de monumentenwet van toepassing op de nieuwe steiger; accijnshuisje; delen van de 

Compagniesbrug en delen van de Gependam. Hierdoor kan de realisatie van deze 

maatregelen starten vanaf het derde kwartaal 2007. 

 

De niet nader benoemde voorzieningen vragen tevens tijd voor procedures en draagvlak, de 

uitvoering wordt gestart tussen begin 2007 en eind 2007. 
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Investeringsopzet 

De kosten bedragen in totaal € 7.740.000- exclusief BTW. Zie bijlage 2 . van het projectplan 

“Toeristen over water Enkhuizen” voor een gedetailleerder overzicht. 

 

Onderdeel  Investering WED-bijdrage 

Nieuwe steiger thv Compagnieshaven 1.350.000 675.000 

Stroomvoorziening nieuwe steiger 96.000 48.000 

Vuilwateropvang nieuwe steiger 110.000 55.000 

Watervoorziening nieuwe steiger 125.000 62.500 

Afvaldepot 20.000 10.000 

Blusvoorziening 25.000 12.500 

Baggeren 2.400.000 400.000 

Uitbreidingsplan nutsvoorzieningen Gependam 50.000 25.000 

Extra elektra voorzieningen en betaalautomaten 

Gependam 

140.000 70.000 

Bevoorrading en bagagesysteem 85.000 42.500 

Parkeerterrein havens 235.000 117.500 

Promotionele acticviteiten/samenwerking 

toeristisch platform 

170.000 0 

(niet subsidiabel) 

Verbindingsroute centrum 584.000 225.000 

Compagniesbrug (ontsluiting centrum) 1.352.000 0 

(niet subsidiabel) 

Compagniesbrug (onderhoud) 450.000 0 

(niet subsidiabel) 

Havenmanagementsysteem 60000 30000 

Toiletten centrum 180.000 90.000 

Integraal procesmanagement 198.000 99.000 

Totaal 7.740.000 1.962.000 

 

Financiële dekking 

 

Dekking door Bedrag Percentage 

Gemeente  4.963.000  64 % 

Provincie NH Water als Economische Drager 1.962.000 25 % 

Halter in Balans 85.000 1% 

Provincie NH Deelverordening Kleine 

infrastructuur en gedragsbeïnvloeding 

(besluitvorming in GS november 2006) 

675.000 9 % 

Monumentenzorg 55.000 1% 

Totaal dekking €7.740.000  100% 

De dekking van de investeringskosten bestaat uit de gemeentelijke begroting. De dekking 

van de kosten van de gemeente is verzekerd door het raadsbesluit over het 

Meerjarenperspectief van 5 juli 2006 (nummer 71). Hierin is een budget van ca € 5.1 miljoen 

gedekt. Gemeente Enkhuizen vindt het project erg belangrijk en draagt relatief meer bij 
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(64%). De 25% WED bijdrage is echter gerelateerd aan vooral openbare  infrastructurele 

kosten (subsidiabel). 

 

De gemeente Enkhuizen heeft separaat van deze subsidieaanvraag het onderdeel 

Compagniesbrug aan de Provincie aangeboden om in aanmerking te komen voor een 

bijdrage à € 675.000,- in het kader van de Deelverordening Kleine infrastructuur en 

gedragsbeïnvloeding 2007. De besluitvorming over van de aanvragen voor de 

deelverordening Kleine infrastructuur en gedragsbeïnvloeding vindt plaats in januari 2007 

en is als voorwaarde voor voorschotverlening opgenomen in het GS-besluit. 

 

Indien de gemeente vanuit de deelverordening Kleine infrastructuur en 

gedragsbeïnvloeding 2007 een bijdrage à € 675.000,- krijgt gesubsidieerd (besluitvorming 

januari 2007) wordt de provinciale bijdrage in totaal € 2..637.000,- zijnde 34% van de totale 

investering.  

 

De bijdrage van de provincie is onmisbaar in de financieringsstructuur 

De Investeringen worden gedekt door een bijdrage van Gemeente Enkhuizen (64%), 

Provincie Noord-Holland (deels uit het UNA-programma WED en de Deelverordening 

Kleine infrastructuur en gedragsbeïnvloeding), Regionaal Stimuleringsbureau Halter in 

Balans en Monumentenzorg. 

 

Toetsing aan de criteria 

 

UNA voorwaarden (waarborg) 

In de subsidiebeschikking komen de volgende voorwaarden te staan: 

- Het project moeten voldoen aan de gestelde UNA voorwaarden die door PS van 

Provincie Noord-Holland zijn vastgesteld t.w: 

• Het project binnen drie jaar is uitgevoerd; 

• Zorgen voor groei van het aantal arbeidsplaatsen; 

• Als speerpunt gekozen Noord-Holland als watersportgebied, goederenvervoer over 

water en watergebonden bedrijvigheid; 

- 50% maximale UNA-bijdrage van het totale investeringsbedrag; 

- Het gaat bij de betreffende projecten om tekortsubsidies; 

 

Fysieke investering 

De onderstaande fysieke maatregelen zijn bij het project van toepassing: 

 

� Realiseren passantensteiger ca. 250 m lengte, breedte 3m aan een zijde voorzien van 

leuning; 

� 2 steigers naar de wal; 

� Vuilwateropvang, stroomvoorziening, watervoorziening; afvaldepot, blusvoorziening; 

� Bevoorrading en bagagesysteem; 

� Uitbreiding nutsvoorzieningen Gependam; 

� Extra elektra voorzieningen en betaalautomaten Gependam 

� Havenmanagementsysteem; 

� Toiletten centrum; 
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� Baggeren (verdiepingsbagger); 

� Kunstwerk en constructies; 

� Remmingwerk; 

� Parkeervoorziening voor 100 parkeerplaatsen; 

� Aanleg 2 straatbakstenen verbindingsroutes (700m en 550m) naar het centrum. 

 

Aansluiting bij provinciaal beleid 

Het project “Toeristen over water Enkhuizen” is als deelproject opgenomen in het UNA 

prioriteitenprogramma “Water als Economische Drager”. De aanvraag van gemeente 

Enkhuizen is op 19 juli 2006 ingediend (provinciaal kenmerk: 2006-41857 en 2006-41171). 

Reguliere begrotingsfondsen/andere provinciale fondsen 

Dit project komt deels voor andere reguliere provinciale middelen in aanmerking 

(Deelverordening Kleine infrastructuur en gedragsbeïnvloeding). Besluitvorming door GS is 

in november 2006. 

Revolving fund 

Het project genereert niet in die mate extra inkomsten die weer terugvloeien naar provincie 

Noord-Holland. Bovendien is er sprake van investeringen in de basisinfrastructuur. 

Staatssteun 

Staatssteun algemeen 

Bij het de betreffende projecten is er geen sprake van dat een enkele dan wel een groep van 

eindgebruikers van gesubsidieerde voorzieningen het selectief voordeel zou hebben van het 

gebruik dan wel van prijsvoordelen die niet onderhevig zijn aan marktwerking niet in 

directe, maar ook niet in indirecte zin. Van staatssteun in enige vorm is geen sprake noch 

bestaat er een meldingsplicht bij de Europese Commissie (zie uitgebreide toelichting in 

bijlage 3 van het projectplan “Toeristen over water Enkhuizen” ). 

 

Het aanleggen en onderhouden van algemene openbaar toegankelijke infrastructuur wordt 

gezien als een typische overheidstaak. Bij investeringen in infrastructuur is er sprake van 

algemene maatregelen waarvan de kosten doorgaans gedragen worden door de staat of 

decentrale overheden en is er geen sprake van staatssteun in de zin van het EG-Verdrag. De 

gemeente dient er wel voor te zorgen dat de voorzieningen op niet discriminatoire basis 

toegankelijk zijn, dat wil zeggen algemeen toegankelijk zijn voor alle potentiële 

eindgebruikers.  

 

Procesplanning 

De gemeenteraad heeft ingestemd met de realisatie van de projecten die voortvloeien uit het 

projectplan Toeristen over water Enkhuizen. Het benodigde geld is hiervoor gereserveerd.  

De uitvoeringswerkzaamheden zullen starten eind 2006/begin 2007 en zullen duren tot eind 

2008.  

 

Risicoanalyse 

Echter in bijzondere situatie (lange bezwaarprocedures) kan het voorkomen dat een aantal 

maatregelen een langere doorlooptijd vergen (die wordt echter niet verwacht). 
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De voorbereiding en begeleiding van de uitvoering zal grotendeels voor externe partijen 

worden gedaan. Desondanks zijn er een aantal taken die door gemeente zelf moeten worden 

voorbereid en uitgevoerd. In tijden van drukte en prioritering zal er gewaakt moeten worden 

voor voldoende inzet zodanig dat de planning niet onder druk komt te staan. 

De bijdrage uit de Deelverordening Kleine infrastructuur en gedragsbeïnvloeding is 

aangevraagd voor de tender 2007. De verwachting is dat deze middelen voor Enkhuizen 

beschikbaar worden gesteld. Indien een belangrijk onderdeel als de Compagniesbrug en 

daarmee de financiering vanuit de Deelverordening Kleine infrastructuur en 

gedragsbeïnvloeding uitvalt, ontstaat er een ernstig knelpunt met betrekking tot de 

verkeersdoorstroming tussen de twee stadsdelen. De kans bestaat dat de gemeente de 

verkeersvoorziening dan zelf voor 100% gaat financieren, maar haar inspanningen om het 

toerisme over water extra te bevorderen terugbrengt. Derhalve is dit risico als voorwaarde 

voor voorschotverlening opgenomen in het GS-besluit. 

 

Aard en voorwaarden aan subsidieverlening 

De projectsubsidie te verlenen in de vorm van een tekortsubsidie. 

Er zal pas voorschotverlening plaatsvinden wanneer: 

1. de gemeente Enkhuizen het totaal benodigd krediet beschikbaar heeft gesteld; 

2. de op dit moment nog niet definitief toegezegde bedragen zijn verzekerd c.q. door de 

gemeente op andere wijze zijn afgedekt;  

3. het bestemmingsplan onherroepelijk is vastgesteld; 

4. de projectwerkzaamheden voor 1 februari 2007 zijn gestart. 

 

 

Voorstel 

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig het bijgaande ontwerpbesluit. 

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 

 

H.C.J.L. Borghouts, voorzitter 

 

H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris 
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Ontwerpbesluit  

 

Nr.   

 

Provinciale Staten van Noord-Holland;  

 

gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten;  

 

gelet op het Plan van Aanpak voor het UNA project ‘Toeristen over water Enkhuizen’ als 

onderdeel van het prioriteitenprogramma “Water als Economische Drager”;  

 

besluiten:  

 

een begrotingspost vast te stellen van maximaal € 1.962.000,- t.b.v. subsidie aan de gemeente 

Enkhuizen voor het project Toeristen over water Enkhuizen en deze bijdrage ten laste te 

brengen van de bestemmingsreserve UNA- als onderdeel van het programma Water als 

Economische Drager. Deze onttrekking aan de reserve zal begrotingstechnisch geregeld 

worden bij de 1e wijziging van de programmabegroting 2007. 

 

Haarlem,  

 

Provinciale Staten voornoemd,  

 

, voorzitter 

 

 

, statengriffier 
 

 

 
Titel:Nota PS-cie. ELE, agendapunt 8c. (Voordracht Toeristen over water Enkhuizen) 

Datum:16-10-2006 

Nummer:8c 

 


