
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per kwartaal brengt de Algemene Directie van het Havenbedrijf Rotterdam N.V. een briefing uit over de lopende ontwikkelingen en high-lights in 

het Rotterdamse haven- en industriegebied. 

 

Financieel kwartaalbericht: overslag containers haven Rotterdam blijft sterk groeien 

In de eerste negen maanden van 2017 steeg de totale overslag 2 procent in vergelijking tot dezelfde periode in 2016. 

De overslag van containers is de eerste negen maanden van 2017 toegenomen met 10,1% in TEU en met 11,7% in ton. 

Naast containers droegen vooral agribulk en breakbulk bij aan deze groei (respectievelijk +14,7 procent en +6,6 procent. 

Bij nat massagoed zoals minerale olieproducten was sprake van een afname van 4,2 procent tot 161,5 miljoen ton. Dit 

kwam met name door de afname van minerale olieproducten, veroorzaakt door een afname van de aan- en afvoer van 

stookolie. Rusland is het belangrijkste herkomstland van stookolie. Verhoging van de exportbelasting in Rusland leidde 

tot lagere productie en hiermee minder export. De overslag van LNG bleef min of meer op niveau met 1,3 miljoen ton 

(3 procent minder dan een jaar eerder). In totaal werd er tot en met september 351,5 miljoen ton overgeslagen. De 

verwachting blijft dat de overslag over heel 2017 1 tot 2 procent groeit ten opzichte van 2016. Het volledige derde 

kwartaalbericht is te lezen via: https://www.portofrotterdam.com/nl/nieuws-en-persberichten/overslag-containers-haven-

rotterdam-blijft-sterk-groeien. 

 

Impact nieuw regeerakkoord op de haven  

Het nieuwe Kabinet Rutte-III heeft in het Regeerakkoord haar ambities voor de komende kabinetsperiode 

gepresenteerd. Voor de haven van Rotterdam is van belang dat het Kabinet een ambitieus klimaatbeleid wil voeren, 

waarbij het nationale reductiedoel voor CO2 wordt verhoogd van 40 naar 49% in 2030 en voor Europa wordt ingezet op 

55% in 2030. Er komt een klimaatwet, een tweede energie-akkoord en een nationale CO2-heffing voor elektriciteit. De 

subsidie voor bijstook biomassa stopt na 2024 en de kolencentrales worden in 2030 gesloten. Voor zo'n ambitieus 

klimaatbeleid is ondersteunende regelgeving en financiering vanuit het Rijk nodig. Verder wil het Kabinet overleg met 

HbR voeren over het warmte- en CO2-netwerk. Voor een inhaalslag voor de infrastructuur wordt 2 miljard euro extra vrij 

gemaakt voor de komende 3 jaar. Het kabinet gaat door met de aanleg van ontbrekende schakels in het wegennet, 

zoals de verlengde A15, de A13-A16 en de Blankenburgverbinding. Tenslotte is voor de haven van belang dat het 

kabinet zich inzet om de concurrentiepositie van de Nederlandse zeehavens te verbeteren. Daarvoor worden in de 

Maritieme Strategie een werkprogramma Zeehavens opgenomen en maatregelen aangekondigd, zoals het herzien van 

bijdragen aan Rijks-infraprojecten, aanpassen van het tarief voor het spoorgoederenvervoer, bijstellen van het 

doorberekenen van inspectiekosten aan bedrijven en het EU-breed toepassen van emissie-eisen voor zeeschepen. 

 

Energietransitie 

 Europees Energiebeleid na 2020: het Havenbedrijf Rotterdam wil koploper zijn in de transitie van een op fossiele 

grondstoffen- en energie gebaseerde industrie naar een duurzame industrie waarin hernieuwbare energie én 

grondstoffen, CO2-reductie en circulair produceren centraal staan. Om dat te bereiken is een langjarig stabiel 

wetgevend kader van belang. De Europese Commissie heeft de Europese richtlijn hernieuwbare energie (REDII) 

herzien. De voorgestelde wijzigingen in de richtlijn gaan over de manier waarop lidstaten - individueel en gezamenlijk 

– moeten bijdragen aan de EU doelstelling voor hernieuwbare energie in 2030 in drie sectoren: elektriciteit, warmte en 
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koude en transport. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft hierop een ‘position paper’
1
 geformuleerd waarin het 

voorwaarden aangeeft waaraan deze richtlijn zou moeten voldoen opdat het de juiste stimulansen bevat om bedrijven 

en overheden daadwerkelijk de overstap kunnen maken naar een duurzame economie. 

 

 Regeerakkoord Klimaat en energie: EU-reductiedoel CO2 van 40% in 2030 wordt nationaal aangescherpt naar 49% en 

inzet bij evaluatie over 5 jaar in de EU naar 55% in 2030. Het Havenbedrijf Rotterdam meent dat een ambitieus 

klimaatbeleid ook van de overheid vergt dat er ondersteunende en stimulerende maatregelen en budgetten komen. Er 

komt een Klimaatwet en een Energie-akkoord 2.0, over een Klimaatminister zijn geen toezeggingen gedaan. 

Rijksbudget: 300 miljoen per jaar voor expertise opbouw en proefprojecten en SDE+ 3,2 miljard euro per jaar. 

Nationale CO2-heffing voor elektriciteit. Subsidie bijstook biomassa stopt na 2024. Kolencentrales worden in 2030 

gesloten. Kabinet wil overleg met het Havenbedrijf Rotterdam over warmte- en CO2-netwerk. 

 

Duurzaamheid en Leefomgeving 

 Start campagne ‘Bouwen aan een duurzame haven’: het Havenbedrijf Rotterdam maakt zich sterk voor een veilige, 

gezonde en aantrekkelijke haven en omgeving. Daarom werd de campagne ‘Bouwen aan een duurzame haven’ 

gestart. Bouwen aan een duurzame haven is werken aan het creëren van economische én maatschappelijke waarde. 

De focus ligt daarbij op drie thema’s: Veilige & Gezonde omgeving, Klimaat & Energie en Mens & Werk. Dit zijn 

actuele en wezenlijk thema’s voor de Rotterdamse haven en haar omgeving. Tot aan de nationale Dag van de 

Duurzaamheid, 10 oktober 2017, werden in totaal vijftien onderwerpen onder de aandacht gebracht waaronder natuur 

in de haven, de warmtealliantie, e-noses en hybride patrouillevaartuigen, maar ook de Port Welfare Committee 

(zeemanshuizen) en project Startbaan want duurzaamheid is meer dan alleen milieu. 

https://www.portofrotterdam.com/nl/de-haven/duurzaamheid 

 

Innovatie 

 Biobased bruggen in Rotterdamse haven: in 2017 worden er in de Rotterdamse haven 14 biobased 

kunststofcomposiet loopbruggen van FiberCore geplaats. Dit brengt het totaal aantal composiet bruggen op 28. De 

maximale gegarandeerde levensduur van de composiet bruggen ligt op minimaal honderd jaar. Dit is twee maal langer 

dan stalen bruggen. Daarnaast vergen ze vrijwel geen onderhoud. Het Havenbedrijf Rotterdam wilde in 2013, na een 

jaar testen, door met de ontwikkeling van de composieten loopbruggen, maar dan met een anderhalf keer zo grote 

overspanning. Een haalbaarheidsstudie wees uit dat dit technisch en economisch gezien mogelijk was. Composieten 

bruggen zijn milieuvriendelijker dan stalen bruggen omdat ze efficiënter te transporteren zijn door hun lichte gewicht, 

bij plaatsing geen extra paal in het kritische deel van het talud nodig hebben en een langere levensduur hebben door 

het gebruik van biohars. Met de plaatsing van deze bruggen investeert het Havenbedrijf Rotterdam in duurzame 

innovatie in de regio. 

 

 PortXL2018: Rotterdam is een trekpleister voor vernieuwende ideeën en concepten. De ambitie om de slimste haven 

ter wereld te zijn staat er hoog in het vaandel. Om deze reden is in 2015 PortXL gelanceerd, het enige startup 

acceleratorprogramma dat zich specifiek richt op havens. PortXL scout wereldwijd havengerelateerde startups. De 

Rotterdamse havenaccelerator PortXL is nu op zoek naar startups voor de derde editie van het programma. De 

accelerator focust daarbij op startups met disruptieve, opschaalbare businessproposities, die binnen een jaar 

gelanceerd kunnen worden. Tijdens deze derde editie gaat speciale aandacht uit naar uitdagingen die de haven nu 

beïnvloeden, waaronder cyber security, windenergie, digitalisering, blockchaintechnologie en autonoom varen. PortXL 

selecteert de meest kansrijke bedrijven en biedt hen gedurende honderd dagen intensief coaching om hun concepten 

een vliegende start te geven. Aanmeldingen verlopen via www.portxl.org. 

 

 Start fieldlab voor blockchain technologie: op 21 september 2017 startten de gemeente en het Havenbedrijf Rotterdam 

gezamenlijk een fieldlab om concrete toepassingen en oplossingen te ontwikkelen, gebaseerd op blockchain 

technologie. Het praktijkgerichte centrum wordt tot ‘BlockLab’ gedoopt. ‘BlockLab’ is geïnitieerd en gefinancierd door 

het Havenbedrijf Rotterdam en de Gemeente Rotterdam en wordt ondersteund door regionale 

ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter. Blockchain technologie wordt momenteel gezien als één van de meest 

cruciale innovatiegebieden. Het basis principe van Blockchain technologie is dat gebruikers onderling transacties 

kunnen doen zonder tussenkomst van derden. Datatechnologie waarborgt checks and balances en zorgt voor 

automatische verwerking. Hierdoor wordt het mogelijk om grote netwerken, ketens en markten vele malen efficiënter in 

te richten, zonder dat daar een dominante, regulerende partij voor nodig is. Zo maakt blockchain het bijvoorbeeld 
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mogelijk om een fijnmazig decentraal energienetwerk op te zetten, waarin bedrijven onderling restwarmte en 

stadsbewoners elektriciteit verhandelen. Hiermee wordt een boost gegeven aan de energietransitie-opgave van haven 

en stad. Ook maken de vele toepassingen van blockchain het mogelijk om goederenstromen binnen de logistieke 

ketens efficiënter te organiseren. Dit sluit naadloos aan op de ambitie ‘smartest port’ van het Havenbedrijf Rotterdam. 

Tot de eerste concrete projecten die tijdens de officiële opening gepresenteerd worden, behoort een blockchain 

toepassing voor voorraadfinanciering in de havenlogistiek. Dit is in samenwerking met Exact en ABN AMRO 

ontwikkeld. Daarnaast werd bekendgemaakt welke innovatiepartners financiering ontvangen om blockchain 

toepassingen voor de energiemarkt te ontwikkelen. 

 

 Clustercommissariaat voor het industriecomplex Rotterdam-Moerdijk afgerond: na anderhalf jaar stopt 

clustercommissaris Jaap Hoogcarspel met zijn opdracht, het stimuleren van de vernieuwing en verduurzaming van het 

petrochemische cluster in het industriecomplex Rotterdam-Moerdijk. De door Jaap Hoogcarspel in gang gezette 

projecten zijn inmiddels goed verankerd binnen het Havenbedrijf Rotterdam en het Deltalinqs Energy Forum, 

concluderen Deltalinqs en het Havenbedrijf Rotterdam. Daarom is besloten het clustercommissariaat per 

1 oktober 2017 formeel te beëindigen. Jaap Hoogcarspel blijft nog wel betrokken bij het in kaart brengen van wet- en 

regelgeving die belemmerend werkt voor vernieuwingen. 

 

Bereikbaarheid 

 Ontwikkeling nieuwe infrastructuur: het kabinet stelt cumulatief 2 miljard euro beschikbaar in de eerstkomende drie 

jaar voor een inhaalslag in infrastructuur. Daarna wordt het structurele budget met 100 miljoen euro verhoogd. Bij de 

verdeling van deze middelen wordt aangesloten bij de bestaande verdeelsleutel tussen weg, water en openbaar 

vervoer, met uitzondering van een eenmalig bedrag van 100 miljoen euro dat wordt vrijgemaakt voor cofinanciering 

vanuit het Rijk voor fietsinfrastructuur en fietsparkeervoorzieningen. Nieuwe investeringen worden gebaseerd op de 

uitkomsten van de Nationale Markt en Capaciteits Analyse (NMCA) en geprioriteerd naar de meest rendabele 

projecten en de beschikbaarheid van cofinanciering vanuit regio’s. 

Het kabinet zet de extra financiële middelen met name in om de grootste resterende knelpunten uit de NMCA aan te 

pakken. Specifiek gaat het om A4, A7, A15 in de Randstad en de verkeersaders van en naar het zuiden, oosten en 

noorden (A1, A2, A12, A28 en A58). De aansluiting tussen het hoofdwegennet en het onderliggend wegennet wordt 

verbeterd via afspraken met provincies en gemeenten over de besteding en verantwoording van infrastructuurgeld. 

Het kabinet gaat door met de aanleg van ontbrekende schakels in het wegennet, zoals de verlengde A15, de A13-A16 

en de Blankenburgverbinding. 

 

 Nederland heeft de beste haveninfrastructuur ter wereld: Dit stelt het World Economic Forum in ‘The Global 

Competitiveness Report 2016-2017’. Het is de zesde achtereenvolgende keer dat Nederland de koppositie inneemt. 

Singapore blijft, in vergelijking met vorig jaar, tweede, Hongkong neemt de derde plaats in en België staat zevende. 

Standaard investeert het Havenbedrijf Rotterdam jaarlijks 150 tot 200 mln euro in de haveninfrastructuur van 

Rotterdam en Dordrecht. 

 

 Rhine Alpine Rail Freight Corridor: de voor het internationaal spoorgoederenvervoer cruciale spoorlijn van Rotterdam 

via Duisburg naar Basel en Milaan is tussen 12 augustus 2017 en 2 oktober 2017 geblokkeerd geweest door 

bodemverzakking bij werkzaamheden in Zuidwest-Duitsland. De gevolgen van het incident en de duur van de 

herstelwerkzaamheden zijn onacceptabel voor belangenorganisaties RailGood, KNV en het Havenbedrijf Rotterdam. 

Te meer omdat de gebruikelijke omleidingsroutes in Duitsland door werkzaamheden aan het spoor buitendienst zijn en 

daardoor onbruikbaar waren. De Nederlandse spoorvervoerders en het Havenbedrijf Rotterdam hebben geëist dat DB 

Netz en de Rhine Alpine Rail Freight Corridor partijen beter moeten informeren en er lering getrokken moet worden uit 

de calamiteit. Spoorgoederenvervoer is onmisbaar voor de verbinding van de Nederlandse havens, terminals, handel 

en industrie met hun achterland én voor de vergroening van goederentransport. Daarvoor is een Europees 

spoorwegennet met een hoge beschikbaarheid en betrouwbaarheid noodzakelijk. Het snel en effectief ingrijpen door 

spoorbeheerders is essentieel voor de toekomst en een betrouwbaar imago van het grensoverschrijdend 

spoorvervoer. 

 

 Constructief overleg efficiëntere afhandeling containerbinnenvaart leidt tot actieplan: op 8 september 2017 heeft een 

breed overleg plaats gevonden tussen Nederlandse, Duitse en Zwitserse vertegenwoordigers van verladers, 

expediteurs, barge-operators, inland-terminals en containerterminal operators en reders. In dit overleg kwamen de 

partijen tot  constructieve afspraken over de efficiëntere afhandeling van de containerbinnenvaart in de logistieke 

keten van en naar Rotterdam. Op verschillende deelterreinen werken deze partijen aan mogelijke oplossingen voor de 



 

knelpunten. Deze oplossingen richten zich zowel op de korte termijn, als op het analyseren en verbeteren van de hele 

supply chain. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft toegezegd de verdere uitwerking van deze plannen te faciliteren door 

een vervolgoverleg te organiseren. Tevens stelt het Havenbedrijf Rotterdam maximaal 3 miljoen euro beschikbaar ter 

financiering van initiatieven uit de markt die op korte termijn een bijdrage kunnen leveren. 

 

(Rijks) Havenmeester van Rotterdam 

 Totstandkoming internationale standaarden voor nautische haveninformatie: de Port Call Optimization Taskforce 

(Shell, Maersk, MSC, CMA-CGM en de havens van Algeciras, Busan, Göteborg, Houston, Rotterdam, Singapore en 

Ningbo Zhoushan) heeft in 2014 de handen ineengeslagen met de International Harbour Masters’ Association, United 

Kingdom Hydrographic Office en GS1 om standaarden vanuit de nautische en logistieke sectoren bij elkaar te brengen 

om tot eenduidige internationale standaarden voor haveninformatie te komen. Deze standaarden zijn medio 

september geïntroduceerd. Het Havenbedrijf Rotterdam omarmt de nieuwe standaarden en is als eerste partij ter 

wereld aan de slag gegaan met pilots waarin deze gebruikt worden om de dienstverlening richting de klanten verder te 

optimaliseren en om nieuwe diensten ontwikkelen die de logistieke keten efficiënter maken. 

 

 Nieuwe afspraken voor Search and Rescue incidenten: de Kustwacht, Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij 

(KNRM), Havenbedrijf Rotterdam en veiligheidsregio’s hebben op 1 september 2017 nieuwe afspraken gemaakt over 

samenwerking als het gaat om ‘Search and Rescue (SAR) en maritieme hulpverlening’. Het is de taak van de overheid 

om zich te houden aan internationale verdragen en wetgeving als het gaat om de redding van mensenlevens op het 

water. Overheidsoptreden op dit terrein wordt aangeduid als SAR. 

 

 Environmental Ship Index (ESI) gaat CO2-prestaties waarderen: per 1 juli 2017 gaat de ESI ook prestaties op het 

gebied van CO2 waarderen. Tot nu toe werden alleen milieuprestaties van schepen over de uitstoot van 

luchtverontreiniging (stikstof en zwavel) gewogen. De index is daarmee het eerste duurzame keurmerk in de 

internationale scheepvaart dat de prestaties en meer in het bijzonder de vermindering op het gebied van CO2 

meeneemt in de waardering. 

 

 Nautische cijfers: 

o NSI (Nautische Safety Index): de NSI scoort een 7,85 en scoort ruim boven de norm van 7,0. Er vonden geen zeer 

ernstige dan wel ernstige scheepsongevallen plaats. De Divisie Havenmeester heeft het afgelopen kwartaal extra 

aandacht gevraagd voor de pleziervaart. De pleziervaart is een kwetsbare groep op de rivier onder andere vanwege 

de dimensies. Er zijn diverse controles op het water uitgevoerd samen met de zeehavenpolitie. En er zijn folders 

uitgedeeld aan alle watersportverenigingen, watersportwinkels en bunkerstations. Het doel van deze folder was om 

zo veel mogelijk pleziervaartgebruikers te informeren over het veilig varen door Rotterdam. De komende periode zal 

de Divisie Havenmeester weer extra aandacht hebben en vragen voor het scheepvaartverkeer bij bijzondere 

weersomstandigheden. 

o Waterverontreinigingen: 112 waterverontreinigingen werden tot nu toe geregistreerd in 2017, waarvan 51 in 

kwartaal 3. Het merendeel van de verontreinigingen is minimaal van omvang (maximaal geschat 5 liter). Er vond 

wel 1 grote verontreiniging plaats in kwartaal 3. Dit betrof een situatie in de 2
e
 Petroleumhaven waarbij een relatief 

nieuwe leiding op een steiger scheurde. Hierdoor kwam ruim 24m
3
 in het havenwater terecht. Er volgde aanzienlijke 

schoonmaakwerkzaamheden. Deze zijn inmiddels afgerond. 

o SEI (Safety&Environmental Index): ruim 6.600 schepen werden geïnspecteerd op transport& milieuveiligheid. 

Hierbij werden 2.700 bevindingen vastgelegd (overtredingen van wet- of regelgeving). Dit resulteert in een SEI-

score van 8,09 waarbij de norm minimaal een 7,50 is. 

o Zeeschepen: er deden 7.584 zeeschepen de haven aan. Over geheel 2017 waren er dat tot nu toe 22.239, wat een 

lichte stijging ten opzichte van 2016 betekent. 

 

Veiligheid en Cyberresilience 

 Port Cyber café FERM Rotterdam: na de ‘(not)Petya’ aanval (ransomeware
2
), waardoor onder andere APM Terminals 

is getroffen en de communicatie van een handelingsperspectief (wat kunt u blokkeren aan IP adressen en e-

mailadressen) naar de contactlijst van FERM en de Port Facility Security Officers heeft FERM veel extra aandacht 

gekregen. In het afgelopen kwartaal hebben er twee Port Cyber Cafés plaatsgevonden. Fysieke bijeenkomsten met 

plaats voor 50 klanten van het Havenbedrijf Rotterdam waar elke keer één thema werd behandeld en praktische tips 
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 Ransomware of gijzelsoftware is een chantagemiddel op internet. Ransomware is malware die een computer en/of gegevens die erop staan 

blokkeert en vervolgens van de gebruiker geld vraagt om de computer weer te 'bevrijden'. 



 

en trucs werden gedeeld. In het eerste café stond Ransomware centraal en het tweede café is dieper ingegaan op hoe 

je een informatiebeveiligingsplan kan opzetten en awareness verhogen bij medewerkers. De Port Cyber Café's volgen 

elkaar in snel tempo op. Blijf op de hoogte via https://ferm-rotterdam.nl/. 

 

 Ontwikkelen cybercrisis aanpak voor de nautische keten: in april dit jaar is de Divisie Havenmeester gestart met het 

ontwikkelen van een cybercrisis aanpak voor de nautische keten. Input hiervoor zijn de actuele ervaringen met APM-T, 

een lopende evaluatie van het COT op de response van verschillende publieke partijen (in opdracht van de 

burgemeester van Rotterdam) en de input van verschillende partners, zoals Loodsen, Portbase, Douane, NCSC en 

havenbedrijven. Dit onder begeleiding van Berenschot. Enkele data/ mijlpalen: de stakeholder/ brown paper sessie 

van 28 augustus 2017, de crisistraining van 6 oktober 2017 en de daadwerkelijke cyber oefening op 2 november 2017. 

 

 Shell Pernis weer operationeel: na de brand in een hoogspanningsstation op 29 juli, zijn op 24 augustus de 

herstelwerkzaamheden aan de elektriciteitsvoorziening op Shell Pernis grotendeels afgerond. De DCMR beoordeelde 

de opstartprocedures en het ‘statement of fitness’ van de installaties die een noodstop maakten. Shell Pernis startte 

de installatie pas op na beoordeling door de DCMR
3
. Het onderzoek naar de achterliggende oorzaken van de 

kortsluiting is nog in volle gang. Ook de autoriteiten doen onderzoek, waaraan Shell volledig meewerkt. 

 

 Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) onderzoekt brand bij ExxonMobil
4
: De OvV start een onderzoek naar de brand 

die plaatsvond bij ExxonMobil op 21 augustus 2017. De raad onderzoekt hierbij de directe oorzaak van de brand en 

eventuele achterliggende oorzaken en bekijkt welk lessen er te leren zijn. Vanwege de omvang van de schade van de 

brand betreft dit een verplicht onderzoek voor de raad. 

 

 Onderzoek naar Cyber crisis ‘brandweer’: Samen met haar Next Generation Infrastructures (NGInfra) partners, 

Rijkswaterstaat, Alliander, Schiphol, Vitens, en ProRail is het Havenbedrijf aan het onderzoeken hoe onze 

infrastructuur veilig kan blijven werken. Om de infrastructuren te wapenen tegen cyber aanvallen wordt er binnen 

NGInfra verband onderzoek gedaan naar zowel preventieve als correctieve maatregelen. Een preventieve maatregel 

tegen cyber aanvallen is een Security Operations Centre (SOC). Een SOC monitort ‘real time’ het gebruik van de ICT 

systemen en is bedoeld om voortijdig aanvallen te detecteren en vervolgens gelijk aan te pakken. Mocht het ondanks 

de preventieve maatregelen onverhoopt toch voorkomen dat er een onderdeel van de infrastructuur aangevallen is, 

dan moet het zo snel mogelijk worden opgelost. Hierbij wordt, als mogelijke correctieve maatregel, onderzoek gedaan 

naar een gezamenlijk Security Emergency Respons Team (SERT). Een SERT kan gezien worden als een soort cyber 

crisis brandweer organisatie. De gewenste deelnemers en de vorm van zo’n SERT zullen onderdeel uitmaken van het 

onderzoek. 

 

Sponsoring en subsidies 

 Nieuwe contracten met Feyenoord en North Sea Jazz: het Havenbedrijf Rotterdam tekende op 7 juli 2017 twee nieuwe 

sponsorcontracten met Feyenoord en het North Sea Jazz festival voor respectievelijk 3 en 5 jaar. Bij de overeenkomst 

met North Sea Jazz levert het Havenbedrijf Rotterdam een financiële bijdrage ter ondersteuning van een nieuwe 

overeenkomst waarmee de samenwerking tussen het festival en de stad Rotterdam verlengd wordt. Het Havenbedrijf 

Rotterdam blijft naamgevend sponsor totdat het festival een alternatief heeft. 

 

 Dordrecht & Water: het Havenbedrijf Rotterdam en Dordrecht Marketing hebben op 5 oktober de winnaars van de 

prijsvraag 'Dordrecht & Water' bekend gemaakt. AquActief, een consortium van watergerelateerde verenigingen, en de 

Stichting Brugwachtershuisjes ontvangen elk een sponsorbijdrage van € 10.000 van het Havenbedrijf. De winnaars 

hebben volgens een onafhankelijke jury projecten ingediend die het best de verbinding tussen de stad en het water 

kunnen versterken, én uit kunnen dragen aan een groot publiek. Daarnaast werd aan 5 maatschappelijke organisaties 

elk € 1.000 toegekend. Het Havenbedrijf Rotterdam vindt het belangrijk om ook op deze manier, als beheerder van de 

Dordtse Zeehaven, een bijdrage te leveren aan maatschappelijke ontwikkelingen in Dordrecht. 

 

Verdere ontwikkelingen 

 Nieuwe premier Noordrijn-Westfalen bezoekt Rotterdamse haven: de eind juni tot minister-president van Noordrijn-

Westfalen gekozen Armin Laschet heeft op 27 september 2017 tijdens zijn eerste buitenlandse bezoek de 

Rotterdamse haven aangedaan. Op het gebied van logistiek zijn Noordrijn-Westfalen en Rotterdam onlosmakelijk met 
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elkaar verbonden, met Duisburg en de andere binnenhavens en logistieke hubs als een onmiskenbare schakel waar 

het gaat om multimodaal transport van en naar het achterland. Nederland is met 55,7 miljard euro verreweg de 

belangrijkste handelspartner van Noordrijn-Westfalen. Daarin speelt de Maasstad een cruciale rol. Met 80 miljoen ton 

is de Rotterdamse haven goed voor een marktaandeel van 60 procent van alle transport die plaatsvindt tussen 

Noordrijn-Westfalen en de zeehavens. Daarnaast zal de verzilvering van gezamenlijk kansen op vlakken als 

energietransitie en digitalisering de industrieel-logistieke as Noordrijn-Westfalen – Rotterdam verder versterken. 

 

 Ruimte voor grootschalig testen en demo’s op Maasvlakte 2: Maritime Delta, de gemeente Rotterdam, TKI Wind op 

Zee, InnovationQuarter en het Havenbedrijf Rotterdam onderzoeken wat de mogelijkheden zijn op Maasvlakte 2 voor 

offshoregerelateerde vestiging en test- en demonstratielocaties voor bedrijven. In september gingen deze partijen het 

gesprek aan met bedrijven uit de betrokken sectoren. Deze bijeenkomst leverde inspirerende ideeën op over 

samenwerking in de keten en vergroten van flexibiliteit. Daarbij is ook aandacht besteed aan de koppeling met 

onshore activiteiten. De bijeenkomst heeft de organiserende partijen een helder beeld gegeven van de wensen en 

behoeften van de markt. InnovationQuarter, de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam verkennen 

komende tijd de vervolgstappen en ontwikkelingen voor de realisatie van de offshore wind test- en demo-site 

Maasvlakte 2. 

 

 Offshore Center: op 7 juli 2017 ondertekenden PUMA (Projectorganisatie Uitbreiding Maasvlakte) en het Havenbedrijf 

Rotterdam het contract voor de aanleg van het terrein ten behoeve van het Offshore Center voor windenergie op zee, 

decommissioning (ontmanteling van olie – en gasplatforms) en de ‘olie & gas’- markt. PUMA begint met het opspuiten 

van in totaal 70 hectare officieel op 1 augustus 2017. De in totaal 7 miljoen m3 zand wordt gewonnen uit zee en uit 

havenbekkens. Eind 2017 zal het haventerrein opgespoten zijn, waarna medio 2018 dan kan worden begonnen aan 

de bouw van de kademuren. De verwachting is dat de eerste bedrijven zich binnen twee jaar op het Offshore Center 

vestigen. De vestiging van het eerste Offshore Center van Europa past in het beleid van het Havenbedrijf om het van 

oorsprong sterk ontwikkelde Rotterdamse cluster van bedrijven in de offshore en maritieme sector verder te 

ontwikkelen. 

 

 Rotterdamse havenvertegenwoordiger in Noordrijn-Westfalen: vanaf 1 augustus 2017 ondersteunt Dr. Wolfgang 

Hönemann het Havenbedrijf Rotterdam bij het bedienen van de centrale binnenlandse markt van Noordrijn-Westfalen. 

In deze functie treedt hij op als vertegenwoordiger van de haven en als persoonlijk contact voor zowel verladers, 

expediteuren, exploitanten en vervoerders, als de industrie, autoriteiten en organisaties in de regio. De verdere 

uitbreiding van de relaties in de regio naar Rotterdam en de verbetering van de efficiëntie en de capaciteit in de 

volledige supply chain vormen het doel van Hönemann. 

 
 

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van de onderwerpen in deze briefing dan kunt u contact opnemen met Marlies Langbroek (010 252 

1811 | M.Langbroek@portofrotterdam.com) of Mathijs Verhagen (010 252 1492 | MP.Verhagen@portofrotterdam.com). 

 

Colofon 
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