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Aan de Gemeenteraad,
Voorstel
1. Instemmen met de herinrichting van de helihaven en daarvoor een krediet van € 47.831
verstrekken.
2. In samenwerking met de andere Friese Waddeneilanden actie ondernemen voor externe
financiering.
3. Eventuele externe bijdragen in mindering brengen op het te verstrekken krediet.
4. De kapitaallasten van € 2.390 in 2015, € 4.210 in 2016 en € 4.115 in 2017 en verder verwerken in
de begroting van 2015 en volgende jaren.
ste
5. De financiële consequenties verwerken in de 33 begrotingswijziging 2015.
Achtergrond
De helihaven op Schiermonnikoog moet worden aangepast, omdat de inrichting niet meer voldoet aan
de overheidsrichtlijnen. Dit geldt overigens ook voor de helihavens van Vlieland, Terschelling en
Ameland.
Redenen voor de aanpassingen zijn de gewijzigde eisen aan deze landingsplaatsen en de komst van
nieuwe helikopters. Een specialist, de heer Ir. S. Nooitgedagt, heeft namens het Ministerie van
Infrastructuur en Milieu, de helihavens op de Friese Waddeneilanden geïnspecteerd en komt voor de
helihaven te Schiermonnikoog met een aantal verplichte aanpassingen:
•
De verharding moet worden uitgebreid van 9 bij 9 meter naar 20 bij 20 meter. Stelconplaten
zijn het meest geschikt en ook het voordeligst;
•
Aanbrengen van nieuwe verlichting: 20 x lampen met groen licht en 8 schijnwerpers;
•
Aanschaf van een remote unit waarmee men vanuit de helikopter de verlichting kan
inschakelen.
•
Aanbrengen van grensmarkeringsbakens (rood/witte bakens);
•
Verlichte windzak.
Uiteraard hebben wij samen met de andere Friese Waddeneilanden geprobeerd subsidie te krijgen
voor de aanpassingen. Die subsidieverzoeken zijn niet gehonoreerd. Wel proberen we samen met de
overige Waddeneilanden andere financieringsbronnen aan te boren.
Argumenten
De helihaven voldoet niet meer aan de inrichtingseisen van de Inspectie Leefomgeving en Transport
van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De landingsplaats moet daarom zo spoedig mogelijk
worden aangepast om helikopter landingen ook in de (nabije) toekomst door te laten gaan.
Financiële toelichting
De totale kosten bedragen € 47.831. De afschrijvingstermijn is 20 jaar tegen 4% rente.
De kapitaallasten bedragen dan:
2015: € 2.390
2016: € 4.210
2017: € 4.115
2018: € 4.020

Deze structurele lasten komen ten laste van het begrotingsresultaat.
Zoals eerder gesteld, gaan de gaan de Friese Waddeneilanden gezamenlijk proberen externe
financiering voor de herinrichting van de helihavens te krijgen. Een eventuele externe financiële
bijdrage wordt uiteraard in mindering gebracht op het door uw raad verstrekte krediet.
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