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's-Gravenhage, 14 maart 1986
Zoals ik tijdens de uitgebreide commissievergadering over het defensie
materieelbeleid op 9 d e c e m b e r 1985 al heb meegedeeld, is de studie
over de benodigde infrastructurele en onderhoudsvoorzieningen op de
marinebasis Den Helder v o l t o o i d . Het ging daarbij o m de rol die de basis
moet kunnen vervullen bij de operationele taakuitvoering van de vloot.
Hierbij zijn aan de orde geweest het onderhoudsconcept voor de vloot, de
samenhang van en de taakverdeling tussen de verschillende inrichtingen
en diensten op de basis, de positie en omvang van de Rijkswerf, de
Bewapeningswerkplaatsen der marine en het marine elektronisch en
optisch bedrijf. Ook is bezien of en in hoeverre het werk van de marinebedrijven geheel of gedeeltelijk kan w o r d e n geprivatiseerd. De resultaten van
de studie vroegen o m een samenhangend beleidsplan. De hoofdlijnen
daarvan met de daarmee gepaard gaande investeringsbeslissingen schets
ik in deze brief.
Uitgangspunt van het beleidsplan is het op doelmatige wijze handhaven
van de vereiste operationele inzetbaarheid van de vloot in vredes-, crisisen oorlogstijd. Daartoe is het nodig over een goed geoutilleerde thuisbasis
te beschikken. Daar moeten schepen kunnen w o r d e n o n d e r h o u d e n en
bevoorraad, bemanningen gelegerd, opgeleid en verzorgd. Dat betekent
dat op zo'n basis verschillende voorzieningen aanwezig moeten zijn, zoals
ligplaatsen voor schepen, onderhoudsbedrijven, magazijnen, legeringsgeb o u w e n , scholen en een medische dienst. Ook moet over voldoende
energie kunnen w o r d e n beschikt. Gedurende vele jaren zijn vrijwel al deze
voorzieningen in Den Helder aanwezig. Een verdere bundeling van
activiteiten ter plekke maakt het mogelijk doelmatiger te w e r k e n .
De tijd dat schepen voor het plegen van onderhoud niet inzetbaar zijn
moet zo kort mogelijk w o r d e n gehouden. Een marineschip is een g e c o m pliceerd geheel, samengesteld uit met elkaar samenhangende scheepsbouwtechnische, w e r k t u i g b o u w k u n d i g e , elektrotechnische, elektronische
en wapentechnische deelsystemen. Het onderhoud daarvan vergt een
geïntegreerde benadering en een zorgvuldig opgesteld o n d e r h o u d s c o n cept. De planning voor o n d e r h o u d berust o p dat concept. Daarin w o r d t
onderscheid gemaakt tussen verschillende onderhoudsniveaus, die al
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naar gelang de aard en intensiteit van de werkzaamheden zijn verdeeld in
vier trappen (zie bijlage 1). Vanuit het onderhoudsconcept zijn de
werkzaamheden die op de marinebasis Den Helder door marinebedrijven
en diensten worden verricht, onder de loep genomen.
Om de vereiste inzetbaarheid van de operationele vloot te kunnen
handhaven is het nodig dat de Koninklijke marine in Den Helder beschikt
over voorzieningen voor het plegen van onderhoud. Omdat daarbij vele
werkzaamheden van de meest uiteenlopende aard moeten worden
verricht (waarbij veelal verschillende technische disciplines zijn betrokken,
zoals de Rijkswerf en de Bewapeningswerkplaatsen) en de schepen weer
snel beschikbaar moeten zijn, is het van belang dat Defensie zelf prioriteiten
kan stellen. Kenmerkend voor het onderhoud bij de Koninklijke marine is
het feit dat de bemanning daarbij intensief wordt betrokken. Hierdoor zijn
zij immers beter in staat onderhoudswerkzaamheden uit te voeren op zee.
Ook in situaties, waarbij men niet kan terugvallen op de thuisbasis, moet
men immers in staat zijn zolang mogelijk de operationele zaak uit te
voeren. De marinebedrijven vervullen daarom ook een belangrijke functie
in de scholing van het scheepspersoneel. Dat onderstreept de opvatting
dat de Rijkswerf en de andere marinebedrijven niet in aanmerking komen
voor privatisering door deze bedrijven naar de particuliere sector af te
stoten. Wel zal bij het onderhoud bewust worden gestreefd naar inschakeling
van particuliere bedrijven. Overigens worden thans al een aanmerkelijk deel
van ingrijpend onderhoud en werkzaamheden die verband houden met
modernisering van schepen en vliegtuigen door particuliere bedrijven
verricht. Zo wordt het meer ingrijpende casco-onderhoud aan de ééncilinder
onderzeeboten en de bevoorradingsschepen uit technische en kostenoverwegingen verricht in dokken van civiele werven. In de toekomst zullen op
de Rijkswerf geen nieuwe schepen meer worden gebouwd.
Het beleid is gericht op maximale concentratie van activiteiten op het
Nieuwe Haventerrein. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen urgente
investeringen op korte termijn en wat minder concrete plannen op
langere termijn.
Korte termijn
De uitvoering van de materieel-logistieke taken op de marinebasis
wordt de laatste jaren bemoeilijkt door een tekort aan goede voorzieningen.
Voor het onderhoud aan de fregatten is er een groot, in 1980 gebouwd,
overdekt dok op het Nieuwe Haventerrein beschikbaar. De gegraven
dokken en de twee kleine drijvende dokken op Willemsoord zijn echter
verouderd en voor een aantal taken onbruikbaar. De accuwerkplaats en
de motorenwerkplaats voldoen, wat betreft doelmatigheid en op grond
van bepalingen uit de Arbeidsomstandighedenwet, niet meer aan de
eisen van deze tijd. Verschillende magazijnen liggen te veel verspreid.
Voorts is de huidige energievoorziening inefficiënt en niet toereikend. Er
is ook gebrek aan kades voor het verrichten van onderhoudswerkzaamheden.
Het beleidsplan is er in eerste aanleg op gericht deze problemen tot
een oplossing te brengen. Daarvoor zijn een aantal investeringen op korte
termijn nodig. Het gaat daarbij om:
- het bouwen van vier reparatiekades;
- het bouwen van een schepenlift;
- het bouwen van een nieuwe accuwerkplaats;
- het bouwen van een nieuwe motorenwerkplaats;
- het bouwen van een krachtwarmtestation;
- het bouwen van een marinevervoerscentrum;
- het voltooien van het centraal magazijnen complex.
Voor dit geheel is in de marineplannen tot en met 1995 f257 min.
opgenomen (prijspeil december 1985).
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Over het krachtwarmtestation en de schepenlift zijn afzonderlijke
notities als bijlagen bij deze brief gevoegd (bijlage 2 en 3). Uit die notities
blijkt dat beide installaties uit bedrijfseconomisch oogpunt niet alleen
gewenst maar ook noodzakelijk zijn. De investering voor het krachtwarmtestation wordt in korte tijd terug verdiend en levert gedurende een
levensduur van 20 jaar een exploitatievoordeel op van ongeveer f 160 min
door verminderde energieuitgaven. Dit voordeel is becijferd aan de hand
van in februari 1986 geldende energieprijzen. De bouw van de schepenlift
zal in 20 jaar een exploitatievoordeel van ongeveer f 6 0 min. opleveren.
Beide investeringen passen geheel binnen de in de Defensienota uiteengezette voornemens met betrekking tot het rationaliseren van de bedrijfsvoering.
Langere termijn
Op langere termijn zullen met het oog op een verdere verbetering van
de doelmatigheid de materieel-logistieke voorzieningen in de komende
10 jaar zoveel mogelijk op het Nieuwe Haventerrein worden gebundeld.
Het onderhoud aan schepen zal in de toekomst geheel worden geconcem
treerd rond het overdekte fregattendok en de te bouwen schepenlift voor
schepen kleiner dan 1000 ton. Daar zullen ook de overige onderhoudsvoorzieningen als werkplaatsen, loodsen, kantoren en dergelijke worden
gebouwd. Op deze wijze zal een eind komen aan het werken op twee
lokaties: het oude Willemsoord en het Nieuwe Haventerrein.
De Bewapeningswerkplaatsen zullen worden verplaatst van Willemsoord
naar een bij het Marine elektronisch en optisch bedrijf beschikbaar stuk
terrein. Dat zal te zijner tijd gevolgen hebben voor de organisatiestructuur
van deze twee bedrijven. Zo zal in de komende jaren worden bezien hoe
de onderlinge samenhang van de werkzaamheden van deze twee bedrijven
beter kan worden geregeld. Immers de werkzaamheden van deze twee
bedrijven aan de sensor-, wapen- en commandosystemen (Sewaco-systemen) van de schepen zijn langzamerhand niet meer te scheiden. Ook de
mijnendienst zal worden gehuisvest in een nieuw complex op het Nieuwe
Haventerrein. De bestaande mijnendienstkazerne is volstrekt verouderd.
Voorts zullen een aantal al op het Nieuwe Haventerrein aanwezige
voorzieningen, zoals ligplaatsen voor schepen, scholen, legeringsgebouwen en het centrum voor automatisering van wapen- en commandosystemen, worden verbeterd en uitgebreid. In verband met dit alles zullen
wegennet, rioleringen en dergelijke moeten worden aangepast.
In de marineplannen tot en met 1995 is voor de uitvoering van het
gehele beleidsplan met betrekking tot de marinebasis Den Helder f 5 3 3
min. (prijspeil december 1985) gereserveerd. Daarin zijn ook de eerder
genoemde f257 min. begrepen.
Na uitvoering van alle projecten die in het beleidsplan zijn voorzien,
zullen de nu door de Rijkswerf en de Bewapeningswerkplaatsen in gebruik
zijnde gebouwen en terreinen op Willemsoord door de marine zijn
verlaten. De wijze waarop en voorwaarden waaronder dat gedeelte van
die lokatie eventueel aan de gemeente zal worden overgedragen zal
onderwerp voor overleg vormen tussen de Ministeries van Financiën,
Defensie en de gemeente Den Helder.
Gebleken is ook dat de Rijkswerf een rationeler bedrijfsvoering behoeft.
Daarom zal met voortvarendheid worden gewerkt aan een verdere
verbetering van het management bij de Rijkswerf, vooral door het beter
opleiden van het zogenaamde middenkader en het aantrekken van meer
hoog gekwalificeerd personeel. Met de dit jaar begonnen invoerinq van
het geautomatiseerd bedrijfsbeheerssysteem zal ook de bedrijfsvoering
de komende jaren verbeteren. Ter completering van deze maatregelen zal
worden onderzocht hoe te zijner tijd een budgettaire verzelfstandiging
van de Rijkswerf kan worden verwezenlijkt om de directie van de werf
meer bestuursflexibiliteit te geven, bij voorbeeld in de vorm van zelfbeheer.
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Een extern adviesbureau zal worden ingeschakeld o m een en ander
gestalte te geven.
De bouwactiviteiten zelf zullen de k o m e n d e 10 jaar bijdragen aan de
werkgelegenheid in de kop van Noord-Holland. Bij de uitvoering van de
verschillende projecten zullen zoveel mogelijk b o u w - en installatiebedrijven
in de regio w o r d e n betrokken. Met alle bouwactiviteiten te zamen zijn
volgens voorlopige schattingen tenminste 7 0 0 0 mensjaren werk g e m o e i d .
Met het voortbestaan van de Rijkswerf en andere marinebedrijven en
diensten blijft h o o g w a a r d i g e werkgelegenheid behouden. Er werken nu
ongeveer 5 0 0 0 mensen. W e l zal op termijn het personeelsbestand van de
basis door afslanking van de organisatie en additionele uitbesteding van
onderhoud met zo'n 10% verminderen. Dat zal geleidelijk gaan door
natuurlijk verloop van personeel. Hierover zal uitvoerig met de d i e n s t c o m missie van de Rijkswerf en de andere marinebedrijven w o r d e n gesproken.
Een en ander zal in goed overleg met het personeel, de vakbonden en
belangenverenigingen w o r d e n verwezenlijkt.
Tot zover de hoofdlijnen van het beleidsplan voor de marinebasis Den
Helder. Met betrekking t o t onderdelen van het plan w o r d t nog verder
interpartementaal overleg gevoerd, waarbij zal w o r d e n bezien in welke
mate de investeringsplannen zullen w o r d e n uitgevoerd en de fasering
waarin dit zal plaatsvinden. In dit overleg is tevens voorzien dat de
Interdepartementale Begeleidingscommissie Privatisering zal adviseren
over de privatiseringsaspecten in het beleidsplan. Over de plannen op
langere termijn zal te zijner tijd nog nader w o r d e n besloten.
De Staatssecretaris van Defensie,
J . van Houwelingen
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BIJLAGE 1

ONDERHOUDSCONCEPT
Onderhoud van materieel is nodig om het in zodanige toestand te
houden of te brengen dat daarmee de operationele taak kan worden
vervuld. In dat verband heeft ieder krijgsmachtdeel een onderhoudsfilosofie
ontwikkeld afgestemd op de eigen dat krijgsmachtdeel kenmerkende
taken. De onderhoudsfilosofie omvat die denkbeelden welke er op zijn
gericht het onderhoudsproces zo in te richten dat het onderhoud op
doeltreffende en zo doelmatig mogelijke wijze kan worden uitgevoerd. In
de onderhoudsfilosofie van de Koninklijke marine moet er uiteraard
rekening mee worden gehouden dat zij over een vloot beschikt die uit
verschillende typen moderne schepen bestaat. Moderne oorlogsschepen
zijn samengesteld uit met elkaar samenhangende scheepsbouwtechnische,
werktuigbouwkundige, elektrotechnische, elektronische en wapentechnische deelsystemen. Om de tijd dat schepen niet inzetbaar zijn zoveel
mogelijk te beperken, vergt het onderhoud daarvan een geïntegreerde
benadering en een zorgvuldig opgesteld onderhoudsconcept.
Om de vereiste inzetbaarheid van de operationele vloot te waarborgen
moet het onderhoud van schepen voor een belangrijk deel in eigen
beheer kunnen worden uitgevoerd. Dat is niet alleen van belang om, met
het oog op de uitvoering van operationele taken, pripriteiten te kunnen
stellen, maar ook omdat onderhoud op zee, ver van de thuisbasis, moet
kunnen worden verricht. Dat betekent dat de bemanningen van schepen
over de daarvoor nodige technische kennis en middelen moeten beschikken. Om echter niet meer dan strikt nodig in personeel, onderhoudsvoorzieningen en voorraden te investeren, zijn de voor het meer ingrijpende
onderhoud benodigde apparatuur en kennis geconcentreerd in onderhoudsbedrijven. Daarmee wordt op doelmatige wijze de gehele vloot
bediend.
Het onderhoudsconcept voor een bepaald type schip of delen daarvan
bevat aanwijzingen welk soort onderhoud op welk niveau met welke
regelmaat kan of moet gebeuren. Naar de aard wordt het onderhoud
onderscheiden in:
a. Preventief onderhoud/inspectie.
Voorgeschreven systematisch
onderhoud, om de kans op niet-inzetbaarheid van het materieel te
verminderen.
b. Correctief onderhoud. Onderhoud om niet-inzetbaar materieel weer
inzetbaar te maken. In tegenstelling tot het preventief onderhoud is het
correctief onderhoud niet altijd te plannen.
c. Modificatief onderhoud. Het aanbrengen van wijzigingen aan het
materieel om:
- het te laten voldoen aan gewijzigde operationele eisen;
- de levensduur ervan te verlengen;
- de onderhoudsinspanning te verlagen;
- de bediening te vereenvoudigen;
- steeds terugkerende klachten op te heffen.
Het te verrichten onderhoud zal, afhankelijk van de uit te voeren
handelingen, zeer verschillende eisen stellen met betrekking tot de
benodigde vakbekwaamheid, voorzieningen en voorraden. Het is dus uit
een oogpunt van doelmatigheid noodzakelijk vast te stellen waar en in
welke graad onderhoud zal worden gepleegd. Naarmate het onderhoud
ingrijpender is, zijn vier trappen van onderhoud te onderscheiden. Deze
zijn:
- Eerste traps onderhoud wordt volgens plan uitgevoerd en betreft
voornamelijk eenvoudige tests, inspecties en het verwisselen van onderdelen. Het is een vorm van preventief onderhoud, waarvoor geen uitgebreide of ingewikkelde apparatuur en gereedschap is vereist. Het wordt in
beginsel door de scheepsbemanning verricht.
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- Tweede traps onderhoud wordt over het algemeen in de haven
uitgevoerd en vergt niet al te veel tijd. Het gaat hierbij bij voorbeeld om
inspectie-dokkingen, het opheffen van storingen en het uitvoeren van
andere, niet bijzonder ingewikkelde reparatiewerkzaamheden. Dit
onderhoud kan zowel van preventieve als correctieve aard zijn. De
werkzaamheden worden door de scheepsbemanning uitgevoerd waarbij
voor de correctieve werkzaamheden in een aantal gevallen assistentie van
de marinebedrijven wordt ingeroepen.
- Derde traps onderhoud wordt, afhankelijk van het type schip, over
het algemeen na een dienstperiode van enige jaren volgens plan uitgevoerd.
Dit meer ingrijpend onderhoud vergt meestal enige maanden en is zowel
preventief, correctief als modificatief. Met de uitvoering zijn de gespecialiseerde marinebedrijven belast met assistentie van de scheepsbemanning.
De coördinatie van deze werkzaamheden is opgedragen aan de directeur
van de Rijkswerf. Het onderhoud wordt voor een deel aan boord uitgevoerd
en voor een ander deel bij de onderhoudsbedrijven. Er zijn echter uitzonderingen op die regel. Het derde traps casco-onderhoud aan de ééncilinder
onderzeeboten en de bevoorradingsschepen wordt uitbesteed. Voor het
in eigen beheer uitvoeren van dat onderhoud aan die schepen zouden
zodanig hoge investeringsuitgaven moeten worden gedaan dat het uit
een oogpunt van kosten niet doelmatig is. Omdat het derde traps
onderhoud langere tijd in beslag neemt, wordt van de gelegenheid
gebruik gemaakt de bemanningen van de desbetreffende schepen bij te
scholen.
Vooral bij het derde traps onderhoud werken scheepspersoneel en het
personeel van de marinebedrijven intensief samen. Dat biedt belangrijke
voordelen. Bij de bemanningen wordt daardoor de technische kennis
verdiept van de systemen waarmee zij werken, waardoor zij beter in staat
zijn tijdens de vaart correctief onderhoud op zee te plegen. Daarnaast
stelt het het personeel van de marinebedrijven in de gelegenheid grondig
kennis te nemen van de werking van de systemen onder operationele
omstandigheden. Dit inzicht stelt hen weer in staat beter aan eisen te
voldoen die in de praktijk worden gesteld.
- Vierde traps onderhoud is de zwaarste vorm van onderhoud en
betreft volledige revisies, zeer ingrijpende aanpassingen of reparaties. In
het algemeen zal vierde traps onderhoud zelden aan het schip als geheel
worden uitgevoerd. Deze vorm van onderhoud aan deelsystemen of
onderdelen van het schip komt vaker voor en zal in vrijwel alle gevallen
niet aan boord kunnen worden verricht. Het gebeurt in het algemeen
planmatig tijdens een periode dat het schip ook derde traps onderhoud
ondergaat. Het betrokken onderdeel wordt van het schip verwijderd en
gereviseerd, gemodificeerd of vervangen. In het geval door plotseling
optredende storingen zo'n onderdeel uitvalt en vierde traps onderhoud
behoeft buiten de periode dat het schip in onderhoud ligt, moet het
desbetreffende onderdeel onmiddellijk worden gerepareerd of vervangen.
In bijzondere gevallen kan het schip als geheel in vierde traps onderhoud
gaan, omdat een groot aantal van de deelsystemen voor revisie, modificatie
of vervanging in aanmerking komt. Dan zal het schip uit dienst worden
gesteld en daarmee aan de operationele vloot worden onttrokken. Deze
zware vorm van onderhoud die veel tijd vergt, wordt dan uitgevoerd om
de deelsystemen aan te passen aan gewijzigde operationele eisen of ter
verlenging van de levensduur van het schip.
Bij de werkzaamheden die samenhangen met ingrijpend onderhoud zijn
steeds zowel de particuliere industrie als de marinebedrijven betrokken.
In verband met een rationeler bedrijfsvoering van de marinebedrijven zal
het aantal daarin van de particuliere industrie de komende jaren worden
vergroot.
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BIJLAGE 2

NOTITIE OVER DE N I E U W B O U W VAN EEN KRACHTWARMTESTATION TE DEN HELDER
Inleiding
In deze notitie wordt uiteengezet hoe met de bouw van een krachtwarmtestation verschillende energieproblemen op en bij het Nieuwe
Haventerrein van de Koninklijke marine te Den Helder kunnen worden
opgelost. Het gaat onder meer om de noodzakelijke vervanging van de
noodstroomcentrale, het opheffen van het tekort aan elektrische energie
en levering van heet water en stoom aan gebouwen en schepen.
Al geruime tijd zijn de mogelijkheden voor de bouw van een krachtwarmtestation bestudeerd. Daarbij hebben onder andere de sterk
gestegen elektriciteitsprijzen van de Nutsbedrijven een rol gespeeld. In
overleg met het Provinciale Electriciteitsbedrijf Noord-Holland (PEN) is
gekozen voorde bouwvan een hoofdstroomvoorziening van 15 megawatt
die, gelet op de ook bestaande permanente behoefte aan warm water en
stoom, zal worden voorzien van krachtwarmte koppeling. Nu de energieproblemen van de Koninklijke marine in Den Helder steeds nijpender zijn
geworden, zijn in het marineplan gelden gereserveerd om in 1986 en
volgende jaren het project zo snel mogelijk uit te kunnen voeren.
Onlangs zijn al bestaande bestekken en kostenramingen in nauwe
samenwerking met de Rijksgebouwendienst en externe adviesbureaus
geactualiseerd. De in deze notitie genoemde getallen en bedragen zijn
daarvan afgeleid. Het is de bedoeling de bouwopdracht dit voorjaar aan
één na concurrentiestelling te kiezen hoofdaannemer voor een vaste prijs
te gunnen. Door eerdergenoemde samenwerking en de wijze van aanbesteding, zijn de financiële en technische risico's tot een minimum
teruggebracht.
De behoefte aan energie en de nu bestaande problemen
Om de marinebasis en de aan de kades liggende schepen van voldoende
energie te voorzien is een voorziening nodig die 1 5 megawatt levert. Er
bestaat nu een tekort aan elektrische energie op het Nieuwe Haventerrein.
Het PEN, de hoofdleverancier van electrische energie in Den Helder, kan
niet geheel voldoen aan de vraag. Dat bedrijf kan met het nu hestaande
distributiesysteem maximaal 11 megawatt leveren. Bovendien levert het
PEN stroom met een frequentie van 50 Herz; op de schepen wordt
stroom met een frequentie van 60 Herz gebruikt. Daarom beschikt de
Koninklijke marine over energie-omvormers die de 50 Herzstroom
omzetten in 60Herz stroom. Deze omvormers zijn verouderd en hebben
ook te weinig capaciteit om aan de behoefte aan 60 Herz stroom te
voldoen. Dat tekort wordt nu ondervangen door de in de haven liggende
schepen zelf hun elektrische energie te laten opwekken met behulp van
hun dieselgeneratoren en door het huren van mobiele aggregaten. Deze
beide vormen van energieopwekking zijn kostbaar. Ongeveer 10% van de
brandstof die de vloot verbruikt, wordt nu aangewend voor energie en
stroomopwekking aan boord van schepen die aan de kade liggen.
Bovendien slijten de dieselgeneratoren aan boord van de schepen
daardoor sneller dan wanneer zij alleen tijdens het varen in gebruik zijn.
Om in noodgevallen in de eigen levering van energie te voorzien
beschikt de Koninklijke marine over de noodstroomcentrale «fort Westoever». Deze centrale dateert uit de jaren vijftig en beschikt over onvoldoende
vermogen om, in het geval de levering van energie door het PEN mocht
uitvallen, de marinebasis van voldoende elektrische energie te voorzien.
Zij kan maximaal ongeveer 3 megawatt leveren en de techniek waarop zij
werkt is niet meer van deze tijd. De centrale wordt nu zoveel mogelijk
gebruikt voor de levering van energie gedurende uren waarop het PEN
dure zogeheten piektarieven in rekening brengt. Rekening houdend met
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toekomstige ontwikkelingen van de energiebehoefte op de marinebasis, is
vastgesteld dat een eigen noodstroomvoorziening nodig is die 8 megawatt
kan leveren.
Behalve aan elektriciteit bestaat op de basis ook behoefte aan energie
in de vorm van heet water en stoom. Veel verwarmingsinstallaties in de
nu bestaande gebouwen zijn op korte termijn aan vervanging toe.
Uiteraard moeten ook voor de nieuwbouw op het Nieuwe Haventerrein
voorzieningen worden getroffen voor verwarming en toelevering van heet
water en stoom.
Het krachtwarmtestation
Alle bovenstaande problemen zijn in hun samenhang in nauwe samenwerking met de Rijksgebouwendienst en externe adviesbureaus bezien.
Daarbij is zowel gekeken naar aanpassing van de bestaande situatie als
naar de bouw van een voorziening voor het zelf opwekken van energie. In
dit verband zijn in ogenschouw genomen de brandstofprijzen, de tariefstructuur van het PEN, de behoefte aan heet water en stoom, alsmede
investeringskosten. Uit de resultaten van het onderzoek bleek de bouw
van een krachtwarmtestation van 15 megawatt uit economisch oogpunt
de meest verantwoorde oplossing te zijn.
De Koninklijke marine wordt dan zelf leverancier van energie. Zo'n
aanpak past in het door het kabinet voorgestane decentrale energiebeleid,
waarbij grootverbruikers zelf de door hen benodigde elektriciteit opwekken.
In de behoefte aan heet water en stoom kan dan op economische wijze
worden voorzien door gebruik te maken van de warmte die vrijkomt bij de
produktie van elektrische energie. Die zogeheten afvalwarmte gaat dan
niet verloren maar wordt benut voor de verwarming van water, de
produktie van stoom, de verwarming van de op het Nieuwe Haventerrein
gelegen gebouwen en bij de bereiding van voedsel. Daarmee kan het
energierendement in vergelijking tot de nu bestaande situatie worden
verdubbeld.
Aan een afzonderlijke noodstroomcentrale op de basis is geen behoefte
meer. Omdat het krachtwarmtestation zal bestaan uit drie opwekeenheden
van 5 megawatt, kan ervan worden uitgegaan dat onder vrijwel alle
omstandigheden tenminste 8 megawatt stroom kan worden geleverd. In
uitzonderlijke gevallen kan elektrische energie van het PEN worden
betrokken.
Naast de bouw van het krachtwarmtestation zelf bestaat het project
nog uit de volgende elementen:
- een infrastructuur voor de voorziening in brandstof en smeermiddelen;
- hoogspanningskabelsystemen voor het transport van de elektrische
energie (50 en 60 Herz);
- leidingsystemen voor het transport van de warmte-energie (water en
stoom);
- renovatie en uitbreiding van de bestaande omvormers (50/60 Hz).
De totale projectkosten met inbegrip van de kosten voor inbedrijfstelling,
documentatie en initiële reservedelen bedragen f 7 5 min. (prijspeil
december 1985). Dat bedrag zal in de jaren 1986 tot en met 1991
worden betaald. Door het hoge energierendement van het krachtwarmtestation zullen de energiekosten van de basis per jaar ongeveer f 20
min. bedragen. Nu is daarmee ongeveer f 3 0 min. gemoeid.
Alternatief
Bij de eerder genoemde studie is ook bezien of de energieproblemen
op andere wijze zouden kunnen worden opgelost. Het tekort aan elektrische
energie zou kunnen worden opgeheven door uitbreiding van de capaciteit
van het PEN-verdeelstation. Het provinciale elektriciteitsbedrijf zou dan
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de daarvoor noodzakelijke investering ten behoeve van de marinebasis
volledig door de Koninklijke marine laten bekostigen. Uit operationele
overwegingen zou in elk geval de noodstroomcentrale «fort Westoever»
moeten worden vervangen, om zeker te zijn van de aanvoer van voldoende
elektriciteit in het geval de levering van energie door het PEN wegvalt.
Renovatie van de bestaande noodstroomcentrale is niet mogelijk omdat
die volstrekt verouderd is.
De verwarmingsketels in de verschillende bestaande complexen op het
Nieuwe Haventerrein zouden moeten worden gerenoveerd of vervangen
en in de nieuwe nog te bouwen complexen zouden nieuwe verwarmingsketels moeten worden geplaatst. Om de schepen die aan de kade liggen
van voldoende stroom met een frequentie van 60 Herz te kunnen voorzien
zouden, evenals in het krachtwarmtestationproject, de bestaande
verouderde omvormers die 50 Herz-stroom omzetten in 60 Herz-stroom
moeten worden gerenoveerd en de capaciteit ervan uitgebreid om niet
langer gebruik behoeven te maken van mobiele aggregaten danwei van
de dieselgeneratoren aan boord van de schepen. Het bestaande net voor
de verspreiding van 50 Herz-stroom zal ook bij deze oplossing moeten
worden uitgebreid in verband met het toenemende aantal afnemers van
energie op het Nieuwe Haventerrein.
Met de hiervoor beschreven maatregelen zou aan investeringskosten
f 6 0 min. (prijspeil december 1985) zijn gemoeid. Dan zouden de energiekosten voor de basis per jaar ongeveer f 2 8 min. bedragen.
Kostenvergelijking en conclusie
De met de bouw van het krachtwarmtestation gemoeide totale projectkosten bedragen f 15 min. meer dan die welke in elk geval zouden
moeten worden gemaakt om de energieproblemen op te lossen. Deze
meerkosten aan investeringen worden in ongeveer twee jaar terugverdiend
omdat jaarlijks aan energiekosten f 8 min. wordt bespaard na in bedrijfstelling van het krachtwarmtestation. Over de gehele levensduur (20 jaar)
levert het krachtwarmtestation een exploitatievoordeel op van niet minder
dan f 160 min. In vergelijking met de bestaande situatie komen de
energiekosten jaarlijks zelfs f 10 min. lager te liggen.
Om de energieproblemen op het Nieuwe Haventerrein op te lossen is
bouw van een krachtwarmtestation de meest doelmatige investering.
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BIJLAGE 3

N O T I T I E O V E R DE N I E U W B O U W V A N EEN S C H E P E N L I F T / R E P A R A T I E F A C I L I T E I T TE D E N H E L D E R
Inleiding
In deze notitie w o r d t uiteengezet hoe met de b o u w van een schepenlift
op de marinebasis te Den Helder kan w o r d e n voldaan aan de behoefte
aan een eigentijdse voorziening voor het plegen van o n d e r h o u d aan
schepen kleiner dan 1 0 0 0 t o n .
Moderne schepen zijn uitgerust met veel apparatuur die zich onder
water bevindt zoals stabilisatoren, verstelbare schroeven, sensoren en
m e e t i n s t r u m e n t e n . Die apparatuur behoeft, evenals de r o m p , regelmatig
inspectie en o n d e r h o u d . Om die werkzaamheden te kunnen verrichten
moeten de schepen kunnen w o r d e n drooggezet. Daartoe beschikt de
marine voor de f r e g a t t e n over een overdekt dok op het Nieuwe Haventerrein. Voor de schepen kleiner dan 1000 ton w o r d t gebruik gemaakt van
de gegraven en drijvende dokken bij de Rijkswerf op de lokatie W i l l e m s o o r d .
Moderne ontwikkelingen op het gebied van het droogzetten van
schepen geven een t o e n e m e n d gebruik te zien van schepenliften in
combinatie met zowel overdekte als niet overdekte onderhoudsplaatsen
naast de lift. De voordelen van het gebruik van zo'n schepenliftcomplex
ten opzichte van een dok zijn:
- met behulp van één lift kunnen meerdere «dokplaatsen» w o r d e n
bediend waar dan tegelijkertijd onderhoud aan meerdere schepen kan
w o r d e n gepleegd.
- de behoefte aan sleepboothulp vermindert o m d a t een lift is uitgerust
met lieren die de schepen in de juiste positie brengen.
- de aanschaf- en exploitatiekosten zijn lager.
De problemen
Met uitzondering van het in 1 9 8 0 g e b o u w d e overdekte dok voor de
fregatten zijn de bestaande dokken bij de Rijkswerf verouderd en in de
t o e k o m s t niet meer bruikbaar. Voor het plegen van o n d e r h o u d aan de
oudere mijnenvegers en de overige kleine vaartuigen (werkschepen,
sleepboten, pontons en dergelijke) w o r d e n tot nu toe drijvende dokken
gebruikt. Deze zijn aan het einde van hun technische en economische
levensduur. Door een te geringe capaciteit zijn ze bovendien niet in staat
de moderne mijnenbestrijdingsvaartuigen van de Alkmaar-klasse te
heffen. De t w e e in 1 8 2 2 en 1859 gegraven dokken bij de Rijkswerf zijn
voor het onderhoud aan de polyester r o m p e n van deze schepen niet
geschikt, polyester kan alleen w o r d e n bewerkt in een overdekte ruimte
waar temperatuur en vochtigheidsgraad zijn te regelen. Renovatie en
overkapping van deze dokken is economisch niet v e r a n t w o o r d o m d a t zij
volstrekt verouderd zijn. Het nieuwe, wel overdekte, fregattendok is
steeds bezet voor w e r k z a a m h e d e n aan de f r e g a t t e n .
De bouw van een schepenliftcomplex
Zowel uit operationeel als e c o n o m i s c h o o g p u n t is de b o u w van een
schepenliftcomplex de meest voor de hand liggende oplossing o m de
eerdergenoemde problemen bij het onderhoud aan schepen t o t 1000 ton
het hoofd te kunnen bieden. Het schepenliftcomplex zal bestaan uit een
schepenlift, transportrails te land, één overkapte en t w e e open opstelplaatsen waar o n d e r h o u d kan w o r d e n verricht (zie afbeelding). Alle
onderhoudswerkzaamheden aan die schepen kunnen daarmee op één
lokatie w o r d e n g e b u n d e l d . Het onderhoud kan daarmee in vergelijking tot
de bestaande situatie d o e l m a t i g e r w o r d e n uitgevoerd. Daarnaast kan in
de overkapte hal onder alle w e e r s o m s t a n d i g h e d e n w o r d e n d o o r g e w e r k t ,
waardoor bij slecht weer geen arbeidsuren verloren gaan. Door in de
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loods airconditioning aan te brengen is het mogelijk in die werkplaats
de temperatuur en relatieve vochtigheid goed te regelen. Dat is nodig bij
het onderhoud aan de polyester rompen van de mijnenbestrijdingsvaartuigen. Door gebruik te maken van de schepenlift kunnen de vaartuigen in
korte tijd droog worden gezet. De hefapparatuur wordt economisch benut
omdat drie reparatieplaatsen onafhankelijk van elkaar door één lift kunnen
worden bediend. Het onderhoud van de schepenlift is aanmerkelijk
goedkoper dan dat aan een dok. Bovendien vergt één schepenliftcomplex
minder bedieningspersoneel dan nodig is voor de bediening van afzonderlijke dokken.
De verouderde dokken kunnen na het in bedrijf komen van de schepenlift
worden afgestoten.
Kosten voor de bouw van het schepenliftcomplex
De bouw van het schepenliftcomplex zal in totaal f 3 2 min. (prijspeil
december 1985) kosten. De betalingen zullen worden gespreid over de
jaren 1986 tot en met 1989. Er wordt uitgegaan van een technische
levensduur van het schepenliftcomplex van 40 a 50 jaar.
De bestekken zullen in mei 1986 gereed komen. Vervolgens kan het
project in september worden aanbesteed. Het complex zal in twee jaar
moeten worden opgeleverd.
Alternatief
Er is onderzocht of op andere wijze zou kunnen worden tegemoet
gekomen aan de eerdergenoemde problemen. Voor planmatige, meer
ingrijpende onderhoudswerkzaamheden aan de polyester rompen van de
mijnenbestrijdingsvaartuigen zou dan gebruik kunnen worden gemaakt
van overdekte, buiten Den Helder gelegen dokplaatsen van particuliere
werven. Onderhoud van de romp vormt echter slechts een deel van het
onderhoud aan moderne mijnenbestrijdingsvaartuigen. Het onderhouden,
aanpassen, in bedrijfstellen en afregelen van wapen-, sector-, en commando(Sewaco)-systemen moet, zowel uit oogpunt van doelmatigheid
als met het oog op het beperken van de duur van het onderhoud, tegelijkertijd met het onderhoud aan de andere delen van het schip kunnen
worden uitgevoerd. Daarom verdient het verre de voorkeur alle onderhoudswerkzaamheden op één lokatie uit te voeren.
Onderhoud aan de Sewaco-systemen wordt verricht door het Marine
elektronisch en optisch bedrijf en de Bewapeningswerkplaatsen te Den
Helder. Voor een deel van de werkzaamheden van die bedrijven moet het
schip eveneens worden drooggezet omdat de apparatuur zich onder
water bevindt. Voor die werkzaamheden zou op de marinebasis in elk
geval over een dok moeten worden beschikt. Een dok in Den Helder zou
echter ook nodig zijn voor het uitvoeren van spoedeisende reparatiewerkzaamheden, ook aan polyester rompen. Het elders doen uitvoeren van die
werkzaamheden, die vaak van korte duur zijn, vergt te veel tijd door heen
en weer varen en is daarmee ondoelmatig. Een en ander betekent dat een
overdekt dok op de thuisbasis aanwezig moet zijn voor onderhoud aan
schepen kleiner dan 1000 ton. In deze goedkoopste variant, anders dan
de aanschaf van een schepenliftcomplex, zou niet alleen één drijvend dok
moeten worden vervangen, maar ook één extra werfsleepboot nodig zijn.
Bovendien moeten dan, om de tijd die schepen in dit éne dok liggen
zoveel mogelijk te beperken, nog extra reparatiesteigers worden aangelegd.
Kostenvergelijking en conclusies
Met het uitvoeren van de hiervoor beschreven variant is f 2 4 min. aan
investeringen gemoeid. Weliswaar zijn de investeringskosten dan f 8 min.
minder dan bij de aanschaf aan een schepenliftcomplex, maar daarnaast
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zijn ook de exploitatiekosten vergeleken. Daaruit blijkt dat in het geval van
uitbesteding van werk bij civiele werven en het aanhouden van één nieuw
drijvend dok te Den Helder de jaarlijkse exploitatiekosten in vergelijking
tot die bij het schepenliftcomplex ongeveer f 3 m i n . hoger uitvallen. Een
en ander betekent dat de meerkosten aan investeringen bij de b o u w van
een schepenliftcomplex in minder dan 3 jaar zullen zijn terugverdiend. De
b o u w van het schepenliftcomplex levert in 2 0 jaar tijd een exploitatievoordeel op van ongeveer f 6 0 min. Om operationele en bedrijfseconomische redenen is aanschaf van een schepenliftcomplex in het investeringsplan o p g e n o m e n .
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