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Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Beter voor Den Helder betreffende 
buitenlandse reizen 

 
Aan de fractie Beter voor Den Helder 
i.a.a. de leden van de Gemeenteraad 

 

Op 9 september 2016 heeft u onder verwijzing naar artikel 36 van het reglement van orde voor de 

vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over buitenlandse reizen: 

 

Op 22 juni 2016 heeft de burgemeester namens het college uitleg gegeven over buitenlandse 

reizen. Dit naar aanleiding van een motie hierover van Behoorlijk Bestuur. 

Naar aanleiding van deze uitleg heeft de fractie Beter voor Den Helder nog de navolgende 

vragen: 

  
1. De burgemeester onderstreepte het zeer nuttige belang van deze reis. Heeft deze reis 

en bezoek in Houston daadwerkelijk contracten met buitenlandse bedrijven of andere 
belangrijke zaken voor onze haven en economie opgeleverd? 

2. Zo ja, kunt u specificeren welke contracten en/of economische belangen deze reis 
heeft opgeleverd voor Den Helder? 

3. De burgemeester bevestigde de voortgaande contacten  met burgemeesters van 
buitenlandse havensteden.  Zijn daar mails of documenten van? Zo ja,  kunnen wij die 
ontvangen? 

 

 

Wij beantwoorden deze vragen als volgt 

 

Vragen 1 en 2 

De jaarlijkse Offshore Technology Conference (OTC 2016) in Houston is in de eerste plaats een 

ontmoetingsplaats voor bedrijven. Voor Den Helder relevante commerciële contacten worden 

onderhouden door de Port of Den Helder en het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord.  

De Port of Den Helder heeft u uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst, morgen, 5 oktober. Bij die 

gelegenheid kunt u zich over de resultaten van OTC 2016 laten informeren. 

 

Vraag 3 

Er wordt onderzocht hoe, met welke partijen en wanneer een vervolg aan de gesprekken tijdens de 

OTC met andere steden kan worden gegeven. Zo wordt onderzocht of een bezoek met een 

(Helderse) handelsdelegatie aan Aberdeen meerwaarde heeft, zijn de steden uitgenodigd voor 

Offshore Energy en Sail 2017 en wordt gekeken op welke terreinen (bijvoorbeeld rond de inrichting 

van de kennishaven) van elkaar geleerd kan worden. 

Verder verwijzen wij u graag naar het reisverslag van de Offshore Technology Conference 2016 dat u 

met raadsinformatiebrief RI16.0074 van 21 juni 2016 heeft ontvangen. 

 

Wij vertrouwen erop u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Den Helder, 4 oktober  2016 
 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

Robert Reus  
  


