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De Uitdaging 

Inleiding

1.1  Trends en ontwikkelingen

1.2  Impact op de goederenstromen

De Visie Topagenda 
2016  –  2017

1. Verbeteren van logistieke ketens 
door digitalisering

2. Versterken van 
achterlandverbindingen

3. Energietransitie en klimaat

4. Versterken van het industriecluster 

5. Verbreden met nieuwe markten 

6. Verbeteren van het 
investeringsklimaat 

7. Veilig stellen van ruimte voor 
transitie 

8. Onderwijs gericht op de 
arbeidsmarkt

9. Krachten bundelen voor innovatie

De Staat 
van de Haven

INHOUD

1

2 3
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Rotterdam is in 2030 Europa’s belangrijkste  

haven- en industriecomplex. Het is een ijzersterke 

combinatie van Global Hub en Europe’s Industrial 

Cluster, die beide koploper zijn op het gebied van 

efficiëntie en duurzaamheid. Rotterdam is nauw 

verbonden met Noordwest-Europese industriële en 

logistieke knooppunten. Toonaangevende bedrijven 

investeren blijvend in de meest moderne faciliteiten. 

Nauwe samenwerking tussen bedrijven, overheden en 

kennisinstellingen leidt tot een hoogwaardige arbeids-

markt en leefomgeving en uitmuntende bereikbaarheid. 

Aanpassingsvermogen is het handelsmerk. Hierdoor 

is het complex in 2030 een belangrijke pijler onder de 

welvaart van de regio, Nederland en Europa.

DE VISIE
Havenvisie 2030 (2011)
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Inleiding

Anders dan voorgaande jaren wordt de voortgang van het 
Uitvoeringsprogramma niet uitgebreid op projectniveau 
behandeld. Er wordt in deze rapportage vooral ingegaan 
op de laatste trends en ontwikkelingen en de betekenis 
daarvan voor onder andere de goederenstroom prognoses 
van de haven (deel 1). Op basis van deze voorspellingen 
volgt een Topagenda (deel 2) waarin de opgaven met de 
hoogste prioriteit staan aangegeven. Tot slot zal in deel 3 
net als andere jaren een beeld worden geschetst van de 
Staat van de Haven, waarin de gebruikelijke indicatoren uit 
de Havenvisie gevolgd worden. Deze indicatoren geven 
weer of er voortgang wordt geboekt op de opgaven uit 
Global Hub, Industrial Cluster en de verschillende succes-
factoren uit de Havenvisie 2030. 

DE UITDAGING
Dit is de vierde voortgangsrapportage over het Uitvoeringsprogramma 
Havenvisie 2030. De convenantpartners Deltalinqs, Havenbedrijf 
Rotterdam N.V., gemeente Rotterdam, provincie Zuid-Holland en het 
Rijk (ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu) 
bespreken periodiek met elkaar de ontwikkelingen in en rond de haven. 
Op basis daarvan bepalen ze gezamenlijk wat voor de komende periode 
de prioriteiten zullen zijn om voortgang te boeken op de doelstellingen 
uit de Havenvisie 2030. 

1
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groei naar 3.4%. Het vooruitzicht voor Europa is gunstiger, 
vanwege toegenomen consumptie. 

Het IMF identificeert met betrekking tot economische groei 
de volgende ontwikkelingen: 

• Een sterkere afzwakking (dan verwacht) van de groei van 
de Chinese economie.

• Een nog sterkere dollar zal additionele druk op bedrijven 
in opkomende economieën geven.

• Structureel lagere groei wereldhandel voor de komende 
decennia, met name vanwege een afnemende beroeps-
bevolking en beperkte mogelijkheden voor productiviteits-
stijging.

• Verder dalende grondstofprijzen.

De sterk dalende grondstoffenprijzen vormen een risico 
voor economische groei. De Bloomberg commodity index, 
die 22 grondstoffen volgt, is in 2015 met 28% gedaald 
naar het lage niveau van 1991. Oorzaken hiervan zijn naast 
verminderde groei van de wereldeconomie, het overaanbod 
van diverse grondstoffen zoals olie, koper en graan, en de 
sterke dollar die ervoor zorgt dat het minder aantrekkelijk is 
om in deze grondstoffen te investeren. De impact hiervan 
op de sectoren verschilt. Zo deden de raffinaderijen het 
in Rotterdam in 2015 het goed en er wordt ook volop in 
geïnvesteerd door onder meer Shell en Exxon. Tegelijker-
tijd hebben de bedrijven die betrokken zijn bij het winnen 
van olie het moeilijker. De kosten van het oppompen van 
olie wegen met een te lage olieprijs immers niet op tegen 
de verdiensten. Maar ook de biobased chemiebedrijven 
hebben het mede door de lage olieprijzen moeilijk. 

Deze ontwikkelingen hebben de komende jaren en ook op 
de langere termijn ook impact op de goederenstromen in 
Rotterdam (zie paragraaf 1.2).

Containermarkt is dynamisch
Als gevolg van de beperkte groei in de wereldhandel is er 
een lagere groei in het containertransport te verwachten. 

sancties op olie en gas zijn niet van toepassing, vooralsnog 
wordt de overslag van Russische olie- en olieproducten in 
Rotterdam niet beïnvloed. 
Conflicten in het Midden-Oosten zorgen voor een immigran-
tenstroom naar Europa, evenals de aanhoudende oorlog 
en droogte in Afrika. Het gevolg is dat het her invoeren van 
de binnengrenzen in de EU weer op de politieke agenda’s 
staat. Dit kan enorme gevolgen hebben voor de trans-
portsector, met name het wegtransport. De Europese 
Commissie schat de directe kosten hiervan in op €5 tot  
€18 miljard. 

De Britten hebben dit jaar gestemd voor het verlaten van 
de Europese Unie, de zogenaamde Brexit. Als gevolg van 
de stemming verwacht onder meer ABN AMRO voor 2017 
minder economische groei in de Eurozone en Nederland. 
Het is nog onduidelijk wat Brexit op de middellange en 
lange termijn voor gevolgen gaat hebben voor de handel en 
het transport, maar het zal ongetwijfeld zijn weerslag gaan 
hebben op de buitenlandse investeringen. En mogelijk ook 
op het goederenvervoer tussen Rotterdam en het Verenigd 
Koninkrijk (momenteel omvat de totale import en export 
met het Verenigd Koninkrijk ca. 10% van de Rotterdamse 
overslag). Dit alles is sterk afhankelijk van de nog volgende 
onderhandelingsresultaten. 

Licht economisch herstel, beperkte groei  
in vooruitzicht
Het herstel van de wereldeconomie zet door. In zowel 
Amerika (2.5%) als China (6.3%) is er sprake van econo-
mische groei, wel is deze zwakker ten opzichte van de 
voorgaande jaren. Volgens experts zit de wereldeconomie, 
ondanks de groei, in een negatieve spiraal. Dit komt onder 
meer door de toenemende geopolitieke spanningen en 
onzekerheden in de maatschappij waardoor voor een 
langere periode beperkte economische groei verwacht 
wordt. Onder meer in olielanden wordt er minder geld 
verdiend als gevolg van de dalende olieprijs en het Interna-
tionaal Monetair Fonds (IMF) heeft wederom de voorspeling 
van de wereldhandel naar beneden bijgesteld, van 3.6% 

1.1 Trends en ontwikkelingen
De Rotterdamse haven vormt een hoeksteen van de 
Europese economie, welke de afgelopen jaren flink aan 
verandering onderhevig is. De Economist (2015) noemde de 
Rotterdamse haven een barometer van de wereldeconomie. 
Verandering is niet nieuw, maar de externe ontwikkelingen 
van nu zijn gekenmerkt door onvoorspelbaarheid en door 
de snelheid waarmee ze elkaar opvolgen. Ze hebben een 
karakter van beperkte economische groei, verduurzaming 
en digitalisering. Dit zal in de Rotterdamse haven vragen 
tijdig extra prioriteit te geven aan de uitdagingen die hieruit 
voortkomen. Alleen dan kan de Rotterdamse haven de 
kansen benutten en haar koploperspositie behouden. 
Zonder uitputtend te zijn, worden hieronder de volgende 
belangrijke trends onderscheiden:

• Geopolitieke ontwikkelingen beïnvloeden de handel
• Licht economisch herstel, beperkte groei in vooruitzicht
• Containermarkt is dynamisch 
• Nieuwe kansen door digitalisering en robotisering 
• Ratificatie klimaatakkoord van Parijs 
• Duurzame energieproductie neemt toe
• Vergroening van transport
• Nearshoring wint aan populariteit
• Samenleving verandert

Geopolitieke ontwikkelingen beïnvloeden  
de handel
Gewelddadige conflicten en de politieke spanning en  
onzekerheid die daaruit volgen hebben een weerslag op 
de wereldhandel. Deze ontwikkelingen vragen van de 
haven toenemende aandacht voor Port Security en cyber-
security. De Europese Unie (EU) heeft naar aanleiding van de 
annexatie van de Krim door Rusland in 2014 en het conflict 
met Oekraïne, economische sancties tegen Rusland in het 
leven geroepen. De sancties zijn gericht op het beperken 
van toegang tot de Europese financiële markten en de 
verkoop van energiesector-gerelateerde onderdelen voor 
o.a. diepzeeboringen in het Arctische gebied. Directe  
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het logistieke en het industriële landschap flink beïnvloeden 
in een relatief korte tijd. Dit is al zichtbaar in sectoren zoals 
de hotelindustrie (Airbnb) en de taxibranche (Uber) en ook in 
de logistiek (voorbeeld Flexport). Dergelijke bedrijven profi-
teren van een nieuwe vorm van investeringen, zoals crowd-
funding, en zijn bovendien niet gebonden aan logge en dure 
assets. Dit zorgt er voor dat zij behendig en snel kunnen 
reageren op de nieuwe marktdynamiek. De Rotterdamse 
haven zal ook hierin kunnen faciliteren door deze partijen bij 
elkaar te brengen. Onder andere door het creëren van een 
excellente innovatiemilieu, eveneens als opgave opgenomen 
in de Topagenda. 

Ratificatie klimaatakkoord van Parijs 
Het bereiken van een internationaal klimaatakkoord in 
Parijs in december 2015 en de ratificatie daarvan geeft een 
duidelijke richting aan het CO2-arm maken van de wereld-
economie (‘deep decarbonisation’) en het tegengaan van 
verdere opwarming van de aarde. Voor het eerst hebben 
195 landen afgesproken om zich maximaal in te zetten 
om de wereldwijde temperatuurstijging onder de 2 graden 
te houden. Het wordt een unieke stap in de geschiedenis 
genoemd, en het naleven van de afspraken zal enorme 
gevolgen hebben voor de economie. Inmiddels hebben 
onder meer de VS, China en de EU het verdrag geratifi-
ceerd. Het klimaatpleidooi van de EU stuurt aan op 80% 
tot 95% CO2 reductie in 2050 ten opzichte van 1990. 
Als dit strikt en consequent wordt nageleefd, dan zal op 
lange termijn de opwekking van elektriciteit met fossiele 
energie verdwijnen. Ook is de verwachting dat de vraag 
naar benzine en diesel in Europa flink zal afnemen (zie 
Vergroening van Transport). 
Het tempo en de consequenties van de wereldwijde  
energietransitie hebben grote gevolgen voor de energie-
sector en de olie- en raffinagesector in het haven- en  
industrieel complex. De energietransitie vormt dan ook, 
naast de lagere groeiverwachtingen van de wereldhandel, 
een belangrijke factor in de nieuwe lange termijnscenario’s 
van het Havenbedrijf (zie paragraaf 2).

talisering verdere efficiency en kostenreductie te behalen. 
Dit zien we al op de nieuwe terminals op Maasvlakte 2. De 
uitdagingen zijn groot en complex doordat digitali sering 
invloed heeft op de positie en belangen van meerdere 
spelers in de logistieke ketens. 

Digitalisering en de ontwikkeling van autonoom vervoer 
leiden tot nieuwe uitdagingen op het gebied van (cyber)
security. Bedrijven in de transport en logistiek krijgen vaker 
te maken met cybercrime. Uit een publicatie van KPMG 
blijkt dat de computerveiligheid in de havens en scheepvaart 
zo’n 20 jaar achterloopt ten opzichte van andere sectoren. 

Het Internet of Things, een zelfwerkend netwerk van infor-
matie dat verbonden is met een groeiende hoeveelheid 
sensoren en microchips in objecten, wint aan belang. In 
2011 waren er voor elk mens op aarde al twee apparaten 
verbonden met een computer, naar verwachting zijn er in 
2020 50 miljard apparaten met elkaar verbonden. Dit leidt 
niet alleen tot verandering, maar zorgt ook voor nieuwe en 
betere toepassingen in de logistiek en industrie. Toepas-
singen in de Rotterdamse haven laten zich nu al zien in 
bijvoorbeeld We-nose en de pilot truck platooning. Een 
volgende stap is volledig automatisch bestuurde auto’s en 
trucks. Automerken als Tesla, Ford en Volvo werken aan 
massaproductie hiervan. Rolls Royce onderzoekt zelfs de 
ontwikkeling van autonoom varende zeeschepen. 

In de industrie zijn veel kansen met additive manufacturing 
(o.a. laserprinten, 3D printen), in specifieke havensectoren 
zoals de maritieme industrie, maintenance en de chemie 
is hier toenemende belangstelling voor. In het Maritime 
Field Lab op RDM Rotterdam worden hiervoor reeds pilots 
ontwikkeld. Het verder ontwikkelen en implementeren van 
digitale technieken in de logistiek en industrie vormen dan 
ook een belangrijke prioriteit in de Topagenda.

Wat opvalt is dat deze ontwikkelingen niet alleen meer 
gevormd worden door macro trends die gedreven worden 
door de grote bedrijven. De microtrends en startups kunnen 

Er is sprake van overcapaciteit bij de containerlijnvaart, 
waardoor de prijzen sterk onder druk staan. Op dit moment 
kost het ca. $300 om een container van Shanghai naar 
Rotterdam te transporteren. Hier werkt een negatieve 
spiraal: door de slechter wordende marges investeren meer 
bedrijven in capaciteitsuitbreiding om zo kosten te verlagen, 
met nog meer overcapaciteit als gevolg. Dit jaar worden 
naar verwachting 36 nieuwe grotere (20.000+ TEU)  
containerschepen in de vaart genomen. De Rotterdamse 
haven is met de nieuwste terminals op Maasvlakte 2 in 
staat om deze schepen zo efficiënt mogelijk af te handelen. 
Voor de rederijen zijn de huidige lage prijzen echter niet 
lang houdbaar, en het is de verwachting dat het een nieuwe 
consolidatieslag in gang zet. De keuze voor het opnemen 
van een haven in een vaarschema door allianties is deels 
gebaseerd op de positie van rederijen in havens. Ondanks 
dat de rederijen in Rotterdam al goed gepositioneerd zijn in 
de verschillende terminals, blijft er ruimte voor verbetering. 
Deze is onder meer te vinden in een verbetering van de 
efficiency in de afhandeling van het containerschip in de 
haven. Dit van uiterst belang voor de concurrentiepositie van 
Rotterdam en is daarom opgenomen in de Topagenda.

Een nieuwe ontwikkeling is de Chinese One-Belt-One-Road 
strategie die zich richt op het uitbreiden van de verbindingen 
tussen China, Europa en overig Azië over zee en land. 
Het spoorvervoer wint hierdoor aan belang en de havens 
in Zuidoost-Europa kunnen daardoor een belangrijkere 
rol gaan spelen in de Europese logistiek. Maar ook voor 
Rotterdam biedt het aansluiten op deze ontwikkeling kansen 
als belangrijke Europese hub voor Chinese lading.

Nieuwe kansen door digitalisering en 
robotisering 
Volgens een publicatie van McKinsey (Global flows in digital 
age, 2014) zijn er twee krachten die de groei van ‘global 
flows’ de komende decennia doen toenemen. Enerzijds de 
ontwikkeling van consumptie in opkomende economieën en 
anderzijds de toename van internet connectiviteit en digitale 
technologieën. De ketenpartijen zien kansen om met digi-
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Dit alles leidt tot een afnemende vraag aan benzine en 
diesel en heeft dus gevolgen voor de overslag en productie 
in Rotterdam. De huidige raffinaderijen produceren immers 
voor ruim 40% brandstoffen (benzine, diesel, LPG) ten 
behoeve van het wegtransport. 

Voorlopig zullen zware sectoren als scheepvaart en 
vliegtuigen afhankelijk blijven van brandstoffen. Daarom is 
ook inzet op hernieuwbare en schone fossiele brandstoffen 
nodig. Hier zijn mogelijkheden op het gebied van het 
gebruik van LNG, waterstof, en biofuels en in Rotterdam 
wordt hier veel onderzoek naar gedaan en projecten 
opgezet. Het afgelopen jaar zien we de introductie van LNG 
schepen. De reductie van CO2 uitstoot in de zeescheepvaart 
vergt een mondiale aanpak, gericht op bronbeleid. De 
mondiale scheepvaart is niet meegenomen in de afspraken 
van het klimaatakkoord van Parijs. Het Havenbedrijf heeft 
inmiddels de EU opgeroepen om druk uit te oefenen 
op de International Maritime Organisation (IMO) om met 
een ambitieus wereldwijd CO2-reductieplan voor de 
zeescheepvaart te komen. 

De impact van de zeescheepvaart op de luchtkwaliteit staat 
internationaal hoog op de agenda’s. De Noordzee en Balti-
sche Zee zijn tot zogenaamde “Emission Control Area’s’’ 
benoemd. Daarmee verplichten ze rederijen die in deze 
zeeën varen tot het gebruik van laagzwavelige brandstof en 
technieken die de uitstoot van stikstof drastisch verlagen. 
Tot slot is binnen de IMO besloten tot de aanscherping van 
de mondiale norm voor zwavel in brandstoffen, van 3,5% 
naar 0,5%, vanaf 2020. Ook dit zal aan de ontwikkeling van 
schone brandstoffen, het gebruik van LNG, voor de scheep-
vaart een impuls gaan geven.

Nearshoring wint aan populariteit
Door toegenomen arbeidskosten in Azië en een veeleisende 
consument die producten sneller en meer gepersonali-
seerd wil ontvangen, ontstaat er bij de Europese industrie 
steeds meer belangstelling voor productie in Turkije en 
Oost-Europa, i.p.v. in Azië. Desalniettemin wordt nog een 

en waterstof. Productie van duurzame energie brengt 
nieuwe economische activiteit en werkgelegenheid voor 
de haven en regio met zich mee. Het geeft een impuls aan 
innovatie, onder andere vanwege technische uitdagingen 
voor het opvangen en opslaan van stroompieken. 

De genoemde ontwikkelingen bieden kansen voor circulaire 
modellen. Het model waarin we grondstoffen inwinnen, 
gebruiken en vervolgens afdanken, zal moeten worden 
vervangen. Zo loopt in Rotterdam het project Plastic to Oil, 
waarin onderzocht wordt welke methodieken en technieken 
mogelijk zijn om plastic restafval terug te brengen tot olie. 
Het is voor het bedrijfsleven van economisch belang om 
hun middelen en grondstoffen op de best mogelijk manier 
te gebruiken. Het economisch potentieel voor Nederland 
is groot, de totale markt kansen van een meer circulaire 
economie wordt ingeschat op bijna € 7,3 miljard per jaar 
(ongeveer 1,4% van het BBP) en 54.000 banen (TNO, 
2013). Hiervan kan een belangrijk deel in Rotterdam 
neerslaan. 

Vergroening van transport
De transportsector levert een belangrijke bijdrage aan de 
wereldwijde CO2-uitstoot. Autoproducenten heroverwegen 
strategisch of diesel voor hen nog een groeimarkt is.  
Personenauto’s worden in hoog tempo geëlektrificeerd, en 
de ‘Dieselgate’ lijkt ook breder invloed te hebben dan alleen 
op Volkswagen. Toyota heeft dit jaar aangekondigd versneld 
te stoppen met de ontwikkeling van dieselauto’s. Ook General 
Motors kondigde aan vol in te zetten op elektrische auto’s en 
benzineauto’s als onderdeel van het verleden te zien. 

Volgens Bloomberg New Energy Finance gaat elektrificatie 
van auto’s snel, het voorspelt in 2040 een aandeel van 
35%. De prijs van batterijen en accu’s daalt fors en het is 
de verwachting dat binnen zes jaar elektrische auto’s even 
duur zijn als vergelijkbare conventionele auto’s. Steeds meer 
landen onderzoeken wetgeving rondom emissie-loze auto’s 
(o.a. Noorwegen, Duitsland) en ook in Nederland speelt 
deze discussie. 

In Rotterdam, waarvan de industrie voor 90% verant-
woordelijk is voor de regionale uitstoof van CO2, neemt 
de uitstoot naar verwachting af door sluiting van de oude 
kolencentrales. Maar het zal niet genoeg zijn om aan de 
80%-95% reductie in 2050 te komen. Vergaande reductie 
van CO2-uitstoot van het haven- en industrieel is een grote 
maatschappelijke opgave. Tegelijkertijd biedt duidelijkheid 
in klimaatbeleid kansen voor de ontwikkeling van nieuwe 
economische activiteiten in en rond de haven, zoals offshore 
windindustrie, circulaire industrie, biobased chemie en  
innovatie in de transportsector (zie hierna).
De opgave van energietransitie en klimaat wordt als de 
belangrijkste uitdaging voor de haven van Rotterdam 
gezien, en wordt verder uitgewerkt in de Topagenda. 

Duurzame energieproductie neemt toe
In 2015 werd wereldwijd voor $ 286 miljard geïnvesteerd in 
hernieuwbare elektriciteit, met name de productie uit wind 
en zon wordt steeds goedkoper. Dit is twee keer zoveel als 
investeringen in fossiele grondstoffen (Bloomberg, 2016),  
en dit verschil wordt steeds groter. Zelfs een land als  
Saudi-Arabië investeert jaarlijks miljarden dollars met als 
inzet om in 2040 een derde van de energievoorziening uit 
zonne-energie te halen. Naar verwachting zal onder invloed 
van het klimaatakkoord het beleggingsportfolio bij grote 
banken en pensioenfondsen ook steeds meer in die richting 
schuiven. 
Dit laat zien dat de duurzame energieproductie nieuwe 
kansen biedt voor Rotterdam. De groei in biofuels en de 
noodzakelijke investeringen daarin blijft echter wereldwijd 
achter, ook in Rotterdam. Dit komt voornamelijk door  
de eerder gememoreerde lage olieprijs, maar ook door 
onduidelijkheid over het beleid na 2020. Daarnaast is de 
onzekerheid over voldoende beschikbaarheid van verant-
woorde, duurzame feedstock (biomassa) ook een factor.
Hernieuwbare energie heeft een prominente plek in de 
Topagenda (deel 2) en het aandeel neemt ook hier toe. 
Kansen waar de Rotterdamse haven vooral een belangrijke 
rol in kan spelen zijn (offshore) wind, biomassa (mits 
verantwoord en in voldoende mate aanwezig), power-to-gas 
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1.2   Impact op de  
goederenstromen 

Sinds het uitbrengen van de Havenvisie 2030 in 2011 zijn 
er grote veranderingen in de wereldeconomie en -handel 
opgetreden die gevolgen hebben voor het haven- en  
industriecomplex van Rotterdam. Deze ontwikkelingen 
staan uitgebreid beschreven in Voortgangsrapportages van 
de afgelopen jaren. Samenvattend zijn de meest opvallende 
veranderingen ten opzichte van de voorziene ontwikkelingen 
uit de Havenvisie 2030: 

• langdurig aanhoudende lagere groeicijfers zowel in 
Europa, BRIC-landen als Midden Oosten;

• stagnatie van de liberalisering van de wereldhandel als 
gevolg van geopolitieke ontwikkelingen zoals rond de 
Krim en het Midden Oosten;

• daardoor ook lagere groei in de containermarkt in 
combinatie met indienststelling van ultra grote container-
schepen en daardoor toenemende overcapaciteit in de 
markt (zowel in de scheepvaart als op terminals);

• structurele veranderingen in de energiemarkt, onder 
andere opkomst van hernieuwbare energie, schaliegas-
winning en nieuwe autotechnologie;

• de ratificatie van het Klimaatakkoord van Parijs;
• snelle toepassing van digitale technologie (big data, 

internet of things en smart infrastructure).

Verschillende van deze ontwikkelingen zijn ingrijpend, veel-
omvattend en gaan snel. Ze kunnen, zeker in combinatie, 
zorgen voor trendbreuken. Dat maakt dat aanpassings-
vermogen, voldoende ruimte en flexibiliteit belangrijk zijn bij 
het verder ontwikkelen en vernieuwen van de haven. 

Om de juiste beslissingen hierin te kunnen nemen, heeft het 
Havenbedrijf Rotterdam het initiatief genomen om nieuwe 
scenario’s op te stellen, die inzicht bieden in de mogelijke 
impact van de hierboven genoemde trends op lange termijn 
en de gevolgen daarvan voor de ontwikkeling van de 
bestaande goederenstromen. 

planning in de Rotterdamse regio, en is daarom als opgave 
in de Topagenda opgenomen.

De samenleving is complex, door alle snelle ontwikkelingen 
zoals hiervoor geschetst. We praten over een netwerk 
economie waar oude hiërarchische beslisstructuren niet 
meer werken. De ‘deeleconomie’ wint aan populariteit,  
daardoor versterkt door de opkomst van hiervoor 
beschreven ontwikkelingen zoals internet of things,  
blokchain, 3D printing, decentrale opwekking van energie 
en crowdfunding. Projecten in de digitale en circulaire 
economie kennen vaak veel afhankelijkheden. Nieuwe 
spelers kunnen zich plots aandienen als relevante markt-
speler. Nieuwe kennis is hard nodig. Gecombineerd met 
ontwikkelingen als een terugtrekkende rijksoverheid op 
een aantal terreinen (milieu en ruimtelijk beleid) maakt het 
voor partijen vaak zeer complex om de juiste investerings-
beslissingen op het juiste moment te kunnen nemen. Dit 
alles vraagt om leiderschap en nieuwe vormen van samen-
werking tussen bedrijfsleven, overheden, kennisinstellingen 
en ngo’s.

aanzienlijk deel van de producten uit Azië geïmporteerd. 
Het betreft dan voornamelijk de relatief gestandaardiseerde 
goederen die in Azië veelal op grote schaal goedkoop 
geproduceerd kunnen worden. Uit onderzoek van het 
Havenbedrijf blijkt dat in sommige sectoren deze goedkope 
productie verschuift vanuit China naar andere Aziatische 
lagelonenlanden, bijvoorbeeld Bangladesh, India, Vietnam 
en Pakistan. Ook blijkt dat de dat productie in Europese 
nearshore-regio’s (Turkije, Oost-Europa) wordt toegevoegd 
bovenop de (offshore-)productie in Azië. Zo haalt Adidas 
productie van 1 miljoen schoenen naar Duitsland, maar 
dit komt bovenop de productie die ze al in China hebben. 
Dit betekent dat intra-continentaal transport in Europa kan 
groeien, via het water (shortsea en binnenvaart), op de 
weg en over het spoor. Rotterdam moet voorbereid zijn 
op deze stromen en rekening houden met een mogelijke 
toename van exportstromen door de aanvullende productie 
in Europa. Intercontinentale stromen nemen hoogst-
waarschijnlijk niet in omvang af, maar zullen wel gedeeltelijk 
uit andere Aziatische landen afkomstig zijn.

Samenleving verandert
Veranderingen in de geopolitiek (met name immigratie) 
en de technologische innovaties in logistiek, industrie en 
energietransitie, hebben ook invloed op de arbeidsmarkt 
(zie ook Economische Verkenningen Rotterdam, 2016). Als 
gevolg van de snelle ontwikkelingen en de opkomst van 
vaak disruptieve technologieën willen bedrijven flexibel en 
wendbaar zijn. Dat vragen ze ook van hun werknemers. 
De ontwikkeling van bijvoorbeeld autonome voertuigen, 
drones en IT systemen vragen om nieuwe kennis en andere 
vaardigheden.
In de voorgaande rapportage werd al beschreven dat het 
aantal directe banen op terminals weliswaar afneemt, maar 
een groeiend aantal haven gerelateerde banen is in dienst-
verlening, denk aan ICT, maintenance en zakelijke dienstver-
lening (o.a. verzekeringen, advocatuur etc). Deze trend zet 
door.
Dit alles vergt van het bedrijfsleven en het beroepsonderwijs 
een op de toekomst gerichte, strategische arbeidsmarkt-
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Uiteraard is de verwachting en de inzet dat ook  
verschillende nieuwe activiteiten in het havengebied tot 
ontwikkeling zullen komen. Deze nieuwe markten, die later 
worden beschreven, zijn veelal gebaseerd op nieuwe  
technologieën, waarvan het nog onzeker is in welke mate 
deze gaan doorbreken. De nieuwe markten laten zich nog 
niet kwantificeren en kunnen daarom nog niet vertaald 
worden naar prognoses voor nieuwe goederenstromen. 

de effecten op bestaande goederensoorten zoals we die in 
de Rotterdamse haven kennen. De effecten op industriële 
ontwikkeling, en de ontwikkeling van nieuwe markten zijn 
hierin nog niet vertaald. 
De hieronder gepresenteerde scenario’s zijn in consultatie-
rondes besproken met het Centraal Plan Bureau, het 
instituut Clingendael, onderzoeksbureau Ecofys en banken 
(Rabobank, ING, ABN AMRO).

Fossil Forward
Internationaal vertrouwen leidt tot  
sterke groei van de wereldhandel  
en boven gemiddelde economische  
groei. De wereld blijft afhankelijk  
van fossiele energie, maar zet wel  
in op het schoner produceren en  
gebruiken daarvan.

Groei 
wereldhandel 
en -economie

Hoog

Laag

Snelheid wereldwijde
energietransitieLaag Hoog

Conservative Carbon
Lage economische groei, onder andere 
als gevolg van lage internationale  
samenwerking (protectionisme).  
Olie blijft dominant. Energieprijzen  
stijgen en duurzaamheid blijft een  
kostenpost waardoor energietransitie 
langzaam gaat. 

Green Unlimited
Door internationale overheidsaanpak 
gestimuleerde radicale innovaties in  
efficiency en duurzame energie zorgen 
voor versnelde energietransitie.  
Internationaal vertrouwen en samen-
werking. Dit zorgt voor bovengemiddelde 
economische groei.

Lean & Green
Lage economische groei zorgt  
voor minder vraag naar energie.  
Verduurzaming wordt op nationaal  
niveau gestimuleerd maar blijft een 
kostenpost. Subsidie- en belasting- 
beleid houdt inefficiënte oplossingen  
in stand. 

Nieuwe scenario’s gedreven op groei 
wereldhandel en snelheid energietransitie
In de Havenvisie 2030 werden op basis van toen dominante 
trends, voorspellingen gepresenteerd voor de goederen-
stromen in de Rotterdamse haven tot 2030. Deze prog-
noses werden in 2009-2010 gemaakt op basis van de 
trends en ontwikkelingen met als basis de overslagcijfers 
van 2008. De prognoses waren gebaseerd op vier scena-
rio’s. De scenario’s verschilden van elkaar in de factoren 
Economische groei, Wereldhandel, Olieprijs en Milieubeleid. 

Scenario’s hebben als doel om inzicht te krijgen in de 
mogelijke structurele ontwikkelingen in de wereld en de 
impact daarvan op, in dit geval, de haven. Vanwege de vele 
onzekerheden worden via scenario’s meerdere ‘toekomst-
beelden’ uitgewerkt. Hiermee kan in beleid en strategie zo 
goed mogelijk worden geanticipeerd op die ontwikkelingen, 
zonder dat we ons blind staren op één variant. Om een 
beeld te krijgen wat de verschillende mogelijke ‘toekomst-
beelden’ betekenen voor de te verwachten goederen-
volumes, vertaalt het Havenbedrijf de toekomstscenario’s 
naar overslagvolumes. Daardoor ontstaat een beeld van 
de bandbreedte waarbinnen de overslag in Rotterdam zich 
volgens de huidige inzichten redelijkerwijs kan ontwikkelen. 
Een keuze voor een scenario is dus niet aan de orde. 

De ontwikkelingen rond energie en klimaat, waaronder de 
ratificatie van het Klimaatverdrag van Parijs, en de mate van 
groei van de economie en de wereldhandel zijn de meest 
dominante ontwikkelingen voor de Rotterdamse haven. 
Worden fossiele bronnen schoner als stap in de energie-
transitie, of stopt de wereld er radicaal mee? Neemt de 
wereldhandel toe of stokt deze door protectionisme? De 
thema’s zijn uiteraard ook van invloed op elkaar: groeit 
de internationale handel sterk, dan geldt dat ook voor het 
transport en neemt de vraag naar brandstoffen toe. Deze 
twee factoren (ontwikkeling van de wereldeconomie en 
-handel en de wereldwijde energietransitie) hebben gecom-
bineerd geleid tot de vier scenario’s die vertaald zijn naar 
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De vraag naar en productie van biobrandstoffen neemt 
toe maar staat in geen verhouding tot de vermindering van 
fossiel. 
Van het volume droog massagoed dat in 2020 wordt over-
geslagen is in 2040 in dit scenario nog maar ongeveer een 
derde over. De basis metaalindustrie verdwijnt grotendeels 
uit Europa en kolencentrales worden versneld afgeschreven.
De overslag van containers groeit in dit scenario gestaag 
maar beperkt, vooral na 2020.

Green Unlimited
Het Green Unlimited-scenario kenmerkt zich door een 
bovengemiddelde economische groei en een internationale 
samenwerking in de aanpak van het klimaatvraagstuk. 
Duurzaamheid wordt gezien als kans en gestimuleerd door 
overheden. Er vinden technologische doorbraken plaats en 
er ontstaan nieuwe industrieën. Hernieuwbare energie wordt 
concurrerend met of goedkoper dan fossiele en er vindt een 
relatief snelle energietransitie plaats. 
Voor overslag van nat massagoed betekent dit een daling, 
maar minder sterk dan in het Lean and Green-scenario 
omdat biobrandstoffen, LNG en plantaardige oliën harder 
groeien en innovaties als waterstof en power-to-gas door-
breken. Door de hoge economische groei is de daling 
geringer dan in het vorige scenario. Niettemin sluit ongeveer 
de helft van de door de haven bevoorrade raffinaderijen tot 
2040, door de verminderde vraag naar fossiele brandstoffen 
en de krimp van de petrochemie. De import van chemische 
stoffen neemt toe, deels in containers. Ook de overslag en 
productie van biobrandstoffen nemen toe. 
Ook hier, net als in het Lean and Green scenario zij het 
sneller, verdwijnt een groot deel van de basismetaal-
industrie uit Europa. De overslag van ijzererts en cokeskolen 
loopt daarmee sterk terug. Het gefaseerd stopzetten van 
kolencentrales zorgt voor een daling van de invoer van 
energiekolen. Biomassa wordt niet meer bijgestookt maar 
wel aangevoerd voor biobased chemie. Recycling leidt tot 
minder aanvoer van bouwgrondstoffen van overzee.
De containeroverslag groeit en omdat de andere 
goederensegmenten qua volume na 2020 teruglopen, 

gemiddelde economische groei waarbij de energietransitie 
vertraagt en fossiele energie dominant blijft. De maatschap-
pelijke en economische focus ligt hier op schoner produ-
ceren en toepassen van fossiele energie. Er zijn weinig 
internationale strubbelingen en de wereldhandel groeit sterk. 
Voor Rotterdam betekent dit een versterking van de hub-
positie voor verschillende goederensoorten. In de energie-
voorziening ligt de nadruk op schoon fossiel. Kolen blijven 
een belangrijk onderdeel van de energiemix, in combinatie 
met Carbon Capture Storage (CCS).
In dit scenario blijft de raffinagecapaciteit op peil en neemt 
de overslag van ruwe olie en olieproducten toe omdat 
Rotterdam zich steeds meer ontwikkelt tot een hub voor 
deze goederen. Ook stijgt de vraag naar transportbrand-
stoffen, waaronder stookolie. De vraag naar chemische 
producten neemt toe door de bloeiende economie.  
De overslag van nat massagoed is in dit scenario in 2040 
anderhalf keer zo groot als in 2010.
De overslag van kolen en ijzererts stijgt licht tot 2030 door 
de toenemende vraag naar staal en omdat kolen worden 
ingezet om aan de stijgende vraag naar energie te voldoen.
Met name economische groei, containerisatie van  
chemische producten en een sterk ontwikkeld hub-and-
spoke systeem zorgen voor een verdubbeling van de  
overslag van containers tussen nu en 2040.

Lean and Green
In het Lean and Green-scenario is de economische 
groei laag en blijft verduurzaming vooral een kostenpost. 
Economie en samenleving vergroenen, maar nationaal en 
Europees georiënteerd subsidie- en belastingbeleid houdt 
inefficiënte oplossingen in stand. Ook belemmert deze  
nationale oriëntatie de vrijhandel, wat zijn weerslag heeft  
op de logistiek.
Lage vraag gecombineerd met vergroening leiden tot 
reductie van de raffinagecapaciteit in het door de haven 
bediende gebied. In Rotterdam is in 2040 de helft van de 
capaciteit stilgelegd. Vooral de verminderde vraag naar 
fossiele transportbrandstoffen leidt na 2020 tot ongeveer 
een halvering van de overslag van minerale olieproducten. 

Conservative Carbon
Het Conservative Carbon-scenario kenmerkt zich door lage 
economische groei en de grootschalige opwekking van 
fossiele energie blijft dominant. Multinationals zijn gefocust 
op korte termijn belangen. Protectionisme van landen neemt 
toe, waardoor de globalisering en internationale handel 
worden afgeremd. Staten voeren een beperkt klimaatbeleid. 
Innovatie is vooral incrementeel: er zijn geen grote technolo-
gische doorbraken.

Het gevolg is dat de olieraffinaderijen in Rotterdam en de 
vijf die vanuit Rotterdam bevoorraad worden blijven draaien, 
maar de productiecapaciteit zal niet volledig worden benut. 
Ook de vraag naar tankopslag blijft op peil. De overslag van 
minerale olieproducten neemt aanvankelijk nog toe, maar 
daalt na verloop van tijd door de verminderde aanvoer van 
Russische stookolie als gevolg van modernisering van de 
raffinaderijen daar. De chemie blijft op niveau, maar richt 
zich minder op export. Biobrandstoffen groeien niet door 
na 2020. In dit scenario is het totale volume van nat massa-
goed tot 2040 vrijwel gelijk. 
De overslag van droog massagoed neemt af. De Europese 
staalindustrie produceert minder, maar blijft overeind en 
heeft dus cokeskolen en ijzererts nodig. Alleen moderne 
kolencentrales blijven uiteindelijk operationeel voor de 
basislast van het elektriciteitsnet. Na 2020 neemt de totale 
overslag van droog massagoed gestaag af door een lagere 
energievraag.
De groeisector in dit scenario, zoals in alle scenario’s, is 
de containersector. Door de beperkte economische groei 
komen Middellandse Zeehavens en de Nieuwe Zijderoute 
niet echt van de grond. Hetzelfde geldt voor 3D-printing. 
Consolidatie van de in aanhoudend zwaar weer verkerende 
rederijen zet door, maar de ontwikkeling van scheepsgrootte 
stagneert. 
De overslag van containers neemt daardoor toe, zij het veel 
minder hard dan in de afgelopen decennia.

Fossil Forward
Het Fossil Forward-scenario combineert een boven-
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is de verwachting dat deze blijven groeien, zij het in een 
minder hoog tempo dan volgens de ramingen die destijds in 
de Havenvisie 2030 zijn opgenomen. De uitgangspositie van 
Rotterdam op de containermarkt met onder meer de nieuwe 
deep-sea terminals op de Maasvlakte is uitstekend.

De uitkomsten van de voorspellingen van goederen-
stromen op basis van de vier scenario’s laten zien dat de 
wereld en haar economie sterk kunnen veranderen. De 
groei verwachtingen in de wereldhandel, technologische 
doorbraken op het gebied digitalisering, automatisering 
en duurzame energie, en de mondiale klimaatafspraken 
hebben impact op de goederenstromen in de Rotterdamse 
haven. Zij onderstrepen dat Rotterdam nieuwe activiteiten 
kan en moet ontwikkelen om lading aan te trekken en 
om meer toegevoegde waarde te creëren voor de regio, 
Nederland en Europa en daarnaast ook koploper wil zijn op 
het gebied van energietransitie. Deze kansen worden verder 
beschreven in de navolgende Topagenda. 
Zoals eerder aangegeven: veel van deze nieuwe markten 
zijn geënt op nieuwe technologieën. In welke mate ze 
doorbreken is nog zeer onzeker. Met welke volumes deze 
nieuwe markten gepaard gaan en hoeveel werkgelegenheid 
ze opleveren laat zich daarom op dit moment nog lastig 
kwantificeren.

Het Havenbedrijf concludeert op basis van de uitkomsten 
van het doorrekenen van deze nieuwe scenario’s, dat de 
totale groei van de bestaande goederenstromen tot 2040 
minder snel zal gaan dan in het verleden werd verwacht. 
Enkele scenario’s geven aan dat de bestaande goederen-
stromen kunnen stabiliseren of op termijn zelfs afnemen. 
Dat is vooral het geval als de energietransitie versneld 
doorzet en er minder vraag is naar fossiele energiedragers 
en grondstoffen. Dit zal dan met name gevolgen hebben 
voor de volumes ruwe olie, olieproducten en kolen, en de 
grondstoffen en halffabricaten die gebruikt worden bij de 
verwerking hiervan. Voor wat betreft de containerstromen 

is het stukgoed vanaf 2030 de helft van de overslag. De 
economische groei en de ontwikkeling van een hub-and-
spoke systeem waarin Rotterdam een sterke rol speelt, 
wegen op tegen de opkomst van Middellandse Zeehavens, 
de Nieuwe Zijderoute over land, 3D-printing en de 
toenemende vraag naar lokaal geproduceerde goederen.

Totaalbeeld ontwikkeling bestaande 
goederenstromen op de lange termijn
In onderstaande figuren staan respectievelijk de uitkomsten 
van de berekeningen volgens de nieuwe lange termijn 
ramingen, en de ramingen uit Havenvisie 2030.

Conservative Carbon Realisatie
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Bij deze ambitie past een benadering dat Rotterdam de 
bestaande activiteiten in de logistiek en industrie vernieuwt 
en verduurzaamt, en tegelijkertijd nieuwe markten aanboort. 
Havenbedrijf Rotterdam heeft dit in 2015 verwoord in een 
nieuwe missie en ondernemingsstrategie, waarin het creëren 
van economische en maatschappelijke waarde, samen met 
de klanten en stakeholders, centraal staat.

De inzet op het vlak van containers en bulkgoederen is 
met name gericht op verdere verbetering van de efficiency 
van logistieke ketens. Dit vergt een sterke inzet op het 
doorvoeren van digitalisering in de keten. De Rotterdamse 
haven zal daarnaast als grootste energie- en chemie-
cluster van Europa een prominente positie innemen in 
de energie transitie. Niet voor niets ondertekende het 
Havenbedrijf onlangs samen met een aantal andere 
Nederlandse bedrijven het Pleidooi voor versnelling van de 
Energietransitie, dat onlangs op de Nationale Klimaattop  
(26 oktober 2016) werd gepresenteerd. 

Door het bestaande haven- en industriële cluster te 
versterken en te verduurzamen én tegelijkertijd te verbreden 
met nieuwe markten, wordt een bijdrage geleverd aan een 
nieuwe, meer circulaire economie en aan de maatschappe-
lijke waarde van de haven. 

Vanuit deze prioriteiten zijn de uitdagingen door de  
convenantpartners verder uitgewerkt in de navolgende 
Topagenda. De Topagenda houdt de convenantpartners 
alert en op de juiste prioriteiten gefocust. De opgaven zijn 
complex en er zijn veel belanghebbenden. De convenant-
partners zien deze opgaven als een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. 

TOPAGENDA 
2016 – 2017
De trends en ontwikkelingen laten zien dat de wereld en haar economie 
sterk veranderen. Lagere groeiverwachtingen in de wereldhandel, techno-
logische doorbraken op het gebied digitalisering, automatisering en 
duurzame energie, en de mondiale klimaatafspraken hebben impact op 
de Rotterdamse haven. Deze ontwikkelingen onderstrepen dat Rotterdam 
nieuwe activiteiten kan en moet ontwikkelen om lading aan te trekken en 
om toegevoegde waarde blijven te creëren voor de regio, Nederland en 
Europa. Daarnaast moet het haven- en industriecomplex er voor zorgen 
dat het voorop gaat lopen in de mondiale energietransitie. 

De Rotterdamse haven streeft er naar om koploper te zijn op het gebied 
van efficiency en duurzaamheid, zoals ook al werd vastgelegd in de 
Havenvisie 2030. 

2
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Wat zijn onze prioriteiten? 
Topagenda Havenvisie 2030 (2016  –  2017)

Visie Global Hub

Verbeteren logistieke ketens door digitalisering

Versterken van de achterlandverbindingen

Visie Europe’s Industrial Cluster

Energietransitie en klimaat (deep decarbonisation)

Versterken van het Industriecluster
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de ontwikkeling van goederenstromen van het ministerie 
van I&M, de zogenoemde scenario’s van Welzijn en Leef-
omgeving (WLO). Deze WLO-prognoses vallen binnen de 
bandbreedte van de in paragraaf 1.2 beschreven nieuwe 
goederenstroomprognoses van het Havenbedrijf. 
Buiten de haven is het belang van de Europese regio 
Rotterdam – Antwerpen – Ruhrgebied (RAR) nog steeds 
evident, hier bevindt zich een groot zwaartepunt van logis-
tiek (Zuid-Nederland, Ruhrgebied) en industrie (Ruhrgebied). 
Circa 75% van de Rotterdamse achterlandlading blijft in 
deze regio. Daarbuiten bevinden zich een aantal econo-
mische centra (München, Parijs, Noord-Italië en Polen), 
waarmee Rotterdam via het TEN-T corridornetwerk sterk 
verbonden moet zijn. Dit levert voor de versterking van de 
Rotterdamse positie drie opgaven op: 

1. Een excellent functionerend havenknooppunt als schakel 
tussen de verschillende modaliteiten zeevaart, binnen-
vaart, spoor, buisleiding en wegverkeer. 

2. Optimale verankering in het Rotterdam, Antwerpen 
Ruhrgebied-netwerk. Het netwerk dat Rotterdam 
met dit gebied verbindt bestaat enerzijds uit twee 
Europese TEN-T corridors (Rhine – Alpine en North 
Sea – Mediterranean) en de ‘regionale’ corridor 
Rotterdam-Brabant-Noord-Limburg-Duitsland/België. 

3. Goede verbinding tussen Rotterdam en de bestaande 
en toekomstige economische (groei) regio’s (Midden- en 
Oost Europa) via het TEN-T corridor netwerk. In deze 
(groeiende) regio’s is er potentie om het marktaandeel 
te vergroten. Met name via goede spoorverbindingen en 
slimme digitale toepassingen (zie opgave 1). 

Spoor heeft in de afgelopen jaren extra aandacht gekregen, 
omdat dit een essentiële modaliteit is voor het bereiken 
van nieuwe markten en voor het behalen van de gewenste 
modal shift. De samenwerking is intensiever geworden, 
onder andere via het programma ‘Spoor- en Havenlogistiek 
Goederenvervoer’ van ProRail, Havenbedrijf Amsterdam en 
Havenbedrijf Rotterdam, en via de Goederentafel waarin alle 
ketenpartijen zijn vertegenwoordigd. Zo krijgen projecten als 

De ontwikkeling van digitale infrastructuur in de haven is 
voor deze ontwikkelingen een basisvoorwaarde. Zowel het 
glasvezelnet als mobiele netwerken, 5G voor communicatie 
en LoRa (Long Range, Low Power) voor omgevingsin-
formatie, zijn nodig om de enorme informatiestromen te 
verwerken. Daarnaast is een uitbreiding van het sensoren-
netwerk wenselijk dat actuele informatie over omstandig-
heden en gebruik van de infrastructuur verzamelt en deelt 
met partijen in de keten. Dit helpt vervolgens om het gebruik 
van de infrastructuur te optimaliseren. 
De sterke digitalisering en de toegenomen dreiging van 
terrorisme maken dat cybersecurity hoog op de agenda 
staat. In het voorjaar van 2016 is de (Rijks-)Havenmeester 
namens de Politie, Deltalinqs, de Gemeente Rotterdam 
en het Havenbedrijf aangesteld als Port Cyber Resilience 
Officer (Port CRO). De Port CRO is verantwoordelijk voor de 
ontwikkeling van een programma dat weerbaarheid van de 
haven tegen cyberaanvallen moet vergroten. 

Opgave 2  
Versterken van  
achterlandverbindingen

De haveninfrastructuur en de achterlandverbindingen 
vormen de ruggengraat van de haven. Ze zijn van essen-
tieel belang voor zowel bestaande als nieuwe markten. Het 
opvoeren van investeringen in publieke infra is essentieel 
om economische groei te blijven stimuleren, zo stelt ook het 
Internationaal Monetair Fonds. 
De komende jaren zetten het Havenbedrijf en het Rijk in 
op een aantal belangrijke bereikbaarheids-projecten. Ze 
moeten de kwaliteit van de haven als vestigingsplaats en de 
bereikbaarheid in en rond de haven voor de verschillende 
modaliteiten verbeteren en het netwerk minder kwetsbaar 
maken. Concreet gaat het om de Blankenburgtunnel, het 
Theemsweg-spoortracé, verbreding van het Breeddiep, de 
verdieping van de Nieuwe Waterweg en de Suurhoffbrug. 
Voor deze projecten wordt uitgegaan van de prognoses van 

Opgave 1  
Verbeteren van logistieke 
ketens door digitalisering
Voor de haven zijn betrouwbaarheid, veiligheid en efficiency 
in de keten cruciaal. Door de toename van digitale techno-
logieën en het internet of things, zoals beschreven in Deel 1, 
komt de nadruk meer en meer te liggen op de samenwer-
king tussen ketenpartners, met name op het vlak van data- 
en informatie-uitwisseling. De inzet van bestaande data, 
nieuwe data en slimme combinaties van data en toepas-
singen zijn hierin succesfactoren. Een sleutelfactor daarin is 
uitwisseling van real-time en predictive data door de totale 
keten, waardoor activiteiten beter op elkaar kunnen worden 
afgestemd.
Het port community systeem (Portbase) is een belangrijk 
onderdeel van de digitale strategie voor de Rotterdamse 
haven. Port Base zal als basisfunctie verder ontwikkeld 
worden om in toenemende mate het uitwisselen van 
actuele informatie van alle relevante partijen in de keten 
te kunnen faciliteren. Een nieuwe ontwikkeling is maritime 
single window op Europees niveau. In dat verband zullen de 
ontwikkelingen in Europa met het Maritiem Single Window 
(MSW) nauwkeurig worden gevolgd. Een doorontwikkeling 
van het MSW en verdere harmonisatie van verplichte over-
heidsmeldingen en/of  operationele logistieke data tussen 
lidstaten wordt toegejuicht. De rol van Port Base hierin is 
nog niet duidelijk. 
Een volgende stap in digitalisering van ketens is het wereld-
wijd standaardiseren van maritieme en logistieke data. Een 
essentieel onderdeel hierbij is dat data gedeeld kunnen 
worden terwijl de eigenaar van data controle houdt over wat 
er mee gebeurt.
Havenbedrijf Rotterdam heeft als faciliterende partij ook 
het initiatief genomen tot het Rotterdam Logistics Lab, dat 
er op is gericht om voor klanten nieuwe informatieservices 
te realiseren. Hiermee ontstaat experimenteerruimte voor 
ontwikkeling van nieuwe toepassingen voor uitwisseling van 
(real time) data. 
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De huidige inzet van de haven is gericht op de volgende  
drie paden:

Reduce (efficiënter gebruik van fossiele energie en het 
schoner maken van de productie): 
• Realisatie Pilot CO2-afvang en -opslag (en hergebruik  

bij succes)
• Accommoderen en stimuleren van LNG voor scheepvaart

Re-use (hergebruik van reststromen, sluiten van 
kringlopen): 
• Realisatie van het Deltaplan energie-infrastructuur  

voor hergebruik van warmte, stoom en CO2

• Aantrekken recycling industrie (o.a. waste to chemicals)

Re-place (vervanging fossiel door hernieuwbare bronnen): 
• Aantrekken van productie en gebruik van biobrandstoffen 

(oa bioraffinage) en waterstof 
• Bijstook biomassa voor elektriciteitsproductie
• Faciliteren van duurzame energie, bijvoorbeeld  

grootschalige windparken op zee 

Op deze transitiepaden is in de afgelopen periode vooruit-
gang geboekt, maar grote zorg is de trage ontwikkeling van 
de grootschalige pilot CCS ROAD, wegens uitblijven van 
zekerheden omtrent financiering en nog lopende proce-
dures rondom vergunningen. Daarnaast is de discussie 
over de toekomst van kolen van invloed op de voorliggende 
investeringsbeslissing.

De visie van de convenantpartners is dat alle sporen 
(reduce, re-use, replace) noodzakelijk zijn om tot vergaande 
reductie van CO2-emissies te komen. Deze trajecten vragen 
de volle inzet en gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en 
van overheden. Op de recente Klimaattop (26 oktober 2016) 
presenteerde een coalitie van bedrijven, waaronder Shell, 
Van Oord, Siemens, Eneco en Havenbedrijf Rotterdam hun 
Pleidooi en Visie voor versnelling van de energietransitie. 
Omdat dit vanuit de klimaatopgave noodzakelijk is, maar 
zeker ook vanuit de overtuiging dat het kansen biedt voor 

komende periode gaan afnemen, als gevolg van sluiting van 
de oude kolencentrales op de Maasvlakte, zoals overeen-
gekomen in het Energieakkoord. Maar dit zal niet voldoende 
zijn om de klimaatdoelen te bereiken. Dit maakt de opgave 
urgent voor alle convenantpartners van de Havenvisie.

De urgentie van energietransitie en de noodzaak van daad-
werkelijke stappen hierin wordt ook door het bedrijfsleven 
onderkend. Bedrijven hebben baat bij richtinggevende 
keuzes en concrete technologische en beleidsmatige door-
braken, samenwerking met overheid en kennisinstellingen  
is dan ook geboden.

het Derde Spoor en Sophiaspoortunnel de juiste aandacht. 
De spoorlogistiek in de haven wordt verbeterd door de 
zogenaamde Container Exchange Route, waarmee  
containerterminals op Maasvlakte 1 en 2 de mogelijkheid 
krijgen om containers uit te wisselen en de spoorcapaciteit 
optimaal te benutten.
Daarnaast is ingezet op verbreding van het aantal shuttle-
diensten en een verhoging van frequentie naar Duitsland en 
Frankrijk. In 2015 ondertekenden Rail Cargo Operator (onder-
deel van Rail Cargo Austria) en Havenbedrijf Rotterdam een 
Letter of Intent voor het vergroten van het containermarkt-
aandeel van Rotterdam in Oostenrijk en Centraal- en Oost-
Europa. Hier zal dan ook de nadruk op komen te liggen de 
komende periode. Partijen in het Duitse achterland reageren 
positief op de Rotterdamse inzet op spoor. Wel blijven de 
kosten van deze modaliteit nog steeds een zorgpunt.

Opgave 3  
Energietransitie  
en klimaat

Met de afspraken van het klimaatakkoord in Parijs (zie deel 
1) is de urgentie van CO2-reductie en klimaatverandering 
verder toegenomen. Naast de internationale Klimaattop 
is het Rijk dit jaar gestart met de Energiedialoog om het 
energiebeleid gericht op na 2020 te ontwikkelen. De sturing 
op CO2-reductie en klimaatneutraal opereren is daarbij de 
teneur. 
Inzet op CO2-reductie door energiebesparing, verschonen 
van fossiele brandstoffen en een hoger aandeel schone en 
duurzame brandstoffen (onder meer LNG, biomassa, wind 
en zon) wordt voor Rotterdam dan ook steeds belangrijker.
De doelen uit de Havenvisie (50% reductie van de CO2 
uitstoot in 2025, aandeel hernieuwbare brandstoffen moet 
groeien naar 30%) worden niet gehaald in het huidige 
tempo. Sinds 1990 tot aan 2015 is de CO2 uitstoot in de 
regio Rotterdam met 40% toegenomen (zie Deel 3 Staat 
van de Haven). De verwachting is dat de emissies in de 
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Hieruit is een compleet actieprogramma ontwikkeld  
dat is onderschreven door het volledige bedrijfsleven. 
Onder leiding van een clustercommissaris wordt dit actie-
programma uitgevoerd. De clustercommissaris fungeert als 
aanjager, ondersteuner en makelaar voor de totstandkoming 
financiering voor de plannen en projecten bij zowel bedrijven 
als overheden. De aandacht gaat op dit moment uit naar de 
ontwikkeling van het chloorcluster en het stoomcluster. 
Bij het Rijk ligt een belangrijke rol in het wegnemen van 
belemmeringen in wet- en regelgeving die samenwerking 
over de hekken blokkeert en het borgen van milieuruimte via 
het Koepelconcept (zie ook opgave 7 – Milieuruimte) 

Opgave 5  
Verbreden met  
nieuwe markten 

Veel onderzoek wordt op dit moment verricht naar impact 
van nieuwe markten, gedreven door nieuwe technologieën, 
en de kansen die dit biedt voor de Rotterdamse haven en  
in relatie daarmee de stedelijke en regionale economie.  
De diversificatie van het portfolio van de Rotterdamse 
haven, het ontwikkelen van nieuwe activiteiten en het 
creëren van (nieuwe) verbindingen met de regionale en 
nationale economie zijn belangrijke opgaven. Met de rati-
ficatie van het Klimaatverdrag van Parijs is de urgentie 
van CO2-reductie verder toegenomen en worden markten 
gericht op energietransitie en circulaire economie voor 
Rotterdam steeds belangrijker en kansrijker. Goede kansen 
zijn er voor de productie van biobrandstoffen (o.a. bio- 
kerosine), synthetische brandstoffen, diverse opslag- en 
conversietechnieken voor energiestromen, zoals het 
omzetten van elektriciteit in gas (power-to-gas), off-shore 
windparken, het afbouwen en slopen van boorplatforms 
op de Noordzee (decommissioning) en recycling (waste-to-
chemicals). Zoals eerder aangegeven: veel van deze nieuwe 
markten zijn geënt op nieuwe technologieën. In welke mate 
ze doorbreken is nog zeer onzeker.

Opgave 4  
Versterken van het 
industriecluster 

In de vorige rapportage werd de verslechterde concurren-
tiepositie van het chemisch cluster belicht, die onder andere 
het gevolg is van ontwikkelingen in de Verenigde Staten 
en het Midden Oosten. Inmiddels is in maart 2016 door de 
partijen, inclusief het Havenschap Moerdijk en daar zittende 
bedrijven, een visie en actieprogramma gepubliceerd 
genaamd ‘Samen werken aan een cluster in transitie: Actie-
plan Versterking Industriecluster Rotterdam/Moerdijk’. Het 
programma legt het vizier op enerzijds verdere integratie van 
het bestaande industriecluster én het versneld ontwikkelen 
van biobased en circulaire chemie. Naast het versterken van 
de concurrentiekracht is reductie van CO2 emissies ook hier 
een doelstelling van het programma (zie opgave 3).

De agenda voor versterking van het industriecluster gaat uit 
van 2 sporen:

1. Optimalisatie van het bestaande cluster: dit is gericht op 
verdere integratie binnen het bestaande cluster. Daarbij 
wordt ingezet op het versterken van het Rotterdamse 
chloorcluster door ketenintegratie, de bundeling van 
niet-kernactiviteiten zoals het uitwisselen en verwerken 
van stoom, afvalwater en slib en het leveren van waarde-
volle reststromen aan de regio, ofwel het benutten van 
restwarmte en CO2 voor de glastuinbouw en bebouwde 
omgeving (zie opgave 3; spoor Re-use Deltaplan 
Energie-infrastructuur)

2. Vernieuwing van de industrie: dit is gericht op een cluster 
dat geïntegreerd is met de regio en zich focust op de 
biobased en circulaire economie, door onder meer elek-
trificatie en inzet van duurzame energie. Een actie binnen 
dit spoor is het scouten van wereldwijde relevante inno-
vaties die nieuwe technologieen toepassen die bijdragen 
aan de noodzakelijke vernieuwing.  

nieuwe economische activiteiten en welvaart in Nederland. 
Met als vertrekpunt reductie van CO2 uitstoot met 80 tot 
95% te bereiken in 2050, onderzoekt het Havenbedrijf op 
dit moment met bedrijfsleven en andere stakeholders welke 
extra stappen nodig zijn om tot deep decarbonisation van 
de haven te komen. Daarmee worden de scenario’s Green 
Unlimited en Lean and Green in feite verder uitgewerkt naar 
de betekenis voor de haven. 

Use

Reduce

Re-use

Re-place
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Opgave 7  
Veilig stellen van  
ruimte voor transitie 

Het haven- en industriecomplex staat de komende jaren 
voor forse uitdagingen, waarbij sterk wordt ingezet op 
vernieuwing en duurzame ontwikkeling van het bestaande 
haven- en industriecomplex, het aantrekken van nieuwe 
markten en in het bijzonder energietransitie. Zodat de haven 
ook in de toekomst economische en maatschappelijke 
waarde blijft creëren. Deze vernieuwing betekent ook dat de 
infrastructuur zal moeten worden aangepast. Bijvoorbeeld 
voor het inpassen van biobased industrie in het bestaande 
cluster in de Botlek, het accommoderen van grootschalige 
activiteiten voor offshore wind op Maasvlakte 2 en voor 
het herstructureren van Merwe/Vierhavensgebied voor 
innovatieve maakindustrie. Er is ruimte nodig voor nieuwe 
markten, en ook schuifruimte voor verdere clustering, 
gericht op efficiency en verduurzaming, en ruimte moeten 
worden geboden aan nieuwe markten en/of tijdelijke 
activiteiten. Het succes van de haven valt of staat met 
het hebben van voldoende en geschikte fysieke ruimte en 
milieuruimte voor een breed type aan activiteiten. 

Om de gewenste transitie van de haven goed te kunnen 
faciliteren, is het voor het Havenbedrijf en het bedrijfsleven 
van belang om zekerheid te hebben over de beschikbare 
milieugebruiksruimte en de mogelijkheid om hierbinnen 
flexibel te acteren. Kortom, het adaptief vermogen, zoals 
ook al in de Havenvisie stond, is van groot belang.

Met de elkaar snel opvolgende technologieën en de dynami-
sche markten is het lastig precies te voorspellen voor welke 
bedrijfsactiviteiten hoeveel fysieke en milieugebruiksruimte 
in de toekomst noodzakelijk is. Ook speelt bij het bepalen 
van de benodigde milieugebruiksruimte de veranderingen 
in wet- en regelgeving en rol. Zo is met het vaststellen van 
de huidige maximaal toelaatbare grenswaarden (MTG) 
voor geluid geen rekening gehouden met het geluid als 

Op regionaal niveau is het van belang dat de krachten 
van de partners worden gebundeld bij het aantrekken van 
investeringen door bedrijven. Daarbij gaat het natuurlijk om 
het brede palet zoals verwoord in deze Topagenda (van 
digitalisering tot innovatieklimaat), maar bijvoorbeeld ook 
om effectieve marketing en acquisitie van deze regio. Met 
Rotterdam Partners wordt gewerkt aan een verbetering van 
de proposities en versterking van de acquisitie.
Daarnaast moeten vestigings- en ketenkosten proportio-
neel zijn ten opzichte van concurrerende vestigingslocaties. 
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft onderzoek 
verricht naar de hoogte van havenaanloop en –doorvoer-
kosten van de verschillende Noordwest Europese zee- en 
luchthavens. De belangrijkste uitkomsten van dit onderzoek 
is dat de Nederlandse zee- en luchthavens, in 6 van de 8 
onderzochte importzendingen, de hoogste direct in reke-
ning gebrachte gemiddelde toezicht- en inspectietarieven 
hebben. De tarieven liggen in Rotterdam bijvoorbeeld 
45% tot 72% hoger dan in Antwerpen, afhankelijk van het 
product. Het verzoek ligt bij het Rijk om verder te onder-
zoeken of het huidige beleid ten aanzien van doorrekening 
van kosten van inspecties en toezicht moet worden herzien.

Havenbedrijf, gemeente en Deltalinqs verrichten op dit 
moment een inventarisatie naar de totale kosten van 
vestiging in de Rotterdamse haven, en de verschillende 
componenten daarin. Doel is zicht te krijgen in die 
componenten die er uit springen en waarop de partners  
ook daadwerkelijk invloed kunnen uitoefenen.

Een belangrijk traject om de regionale economie een impuls 
te geven is de Roadmap Next Economy. De Metropoolregio 
Rotterdam Den Haag (MRDH) heeft een strategische inves-
teringsagenda ontwikkeld die de regio moet klaarstomen 
voor de nieuwe economie die gebaseerd is op digitale en 
circulaire modellen. Havenbedrijf, gemeente Rotterdam 
en provincie Zuid-Holland en diverse bedrijven geven hier 
met andere partijen in verschillende teams input aan. De 
Rijksoverheid heeft door ondertekening van de ‘City Deal 
Roadmap Next Economy’ zich gecommitteerd aan de 
uitvoering ervan. 
Deze Roadmap omvat de volgende 5 transitiepaden:

1. Digital Gateway to Europe (towards zero marginal costs)
2. Smart Energy Delta (towards zero carbon)
3. Circular Economy (towards zero waste)
4. Entrepeneurial Region (towards next productivity)
5. Next Society (towards an inclusive society)

De Roadmap sluit goed aan op de opgaven waar de haven 
voor staat.

Opgave 6  
Verbeteren van het 
investeringsklimaat 

De ambitie van Rotterdam voor bestaande en nieuwe 
markten vergt een uitstekend investeringsklimaat. De 
Europese Commissie heeft besloten dat de Nederlandse 
zeehavens met ingang van 1 januari 2017 vennootschaps-
belastingplichtig worden. Dit heeft helaas een groot effect 
op het investerend vermogen van Havenbedrijf Rotterdam, 
terwijl de havens in omringende landen op dit moment 
allerlei vormen van overheidssteun ontvangen die de Neder-
landse zeehavens niet krijgen. De convenantpartners zullen 
gezamenlijk moeten blijven hameren op transparantie van 
geldstromen tussen overheden en havenbedrijven en op 
gelijke regels voor alle Europese havens.
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daarom extra aandacht nodig voor de effecten van deze 
transitie op de arbeidsmarkt en het onderwijs. 
Om voldoende instroom te garanderen moeten jongeren 
aanhoudend geïnteresseerd worden voor de juiste opleiding 
en het werk in de haven. Het Educatief Informatie Centrum 
(EIC) is door de samenwerkende partijen aangewezen als 
de regisseur voor alle activiteiten op dit gebied. 
Er moet ook voldoende instroom en uitstroom van  
technische en logistieke opleidingen worden ontwikkeld. 
Deltalinqs zal de succesvolle werkwijze van de carrière-
startgaranties voor de industrie doorzetten naar carrière-
startgaranties voor de maintenance sector. Ook maken 
de partners zich sterk voor een stabiel en gestructureerd 
aanbod van stageplaatsen in het HIC. Dit is een geza-
menlijke opgave van werkgevers en onderwijs. Daarnaast 
ontwikkelen Deltalinqs en de gemeente een aanpak voor de 
garantiebanen in het kader van de Participatiewet.
De komende periode zetten de partners zich in op het 
uitvoeren van de maatregelen uit verschillende sector-
plannen (Mainport – Maintenance en Procesindustrie;  
Mainport – Containers). 
De arbeidsmarkt moet stabiel blijven, dit is een belangrijke 
factor waar Rotterdam in het algemeen ten opzichte 
van de concurrenten goed scoort. Het afgesloten 
werkzekerheidsakkoord in de containersector is dan ook 
een mooie mijlpaal. Gezien de snelle ontwikkelingen is een 
strategisch overleg tussen werkgevers en werknemers over 
toekomst gericht arbeidsmarktbeleid, naar voorbeeld van de 
containersector, ook in de industriële sector gewenst gezien 
de veranderingen die daar te verwachten zijn.

Uit bovenstaande blijkt dat er veel loopt, maar nog te 
gefragmenteerd. De samenwerking kan efficiënter en 
effectiever en er moet beter nagedacht worden over de 
benodigde ontwikkelingen voor de lange termijn, zoals 
ook in deze rapportage worden geschetst. Deltalinqs, 
Gemeente en Havenbedrijf hebben daarom besloten de 
Programma raad Arbeidsmarkt en Onderwijs in te stellen, 
waarin ook een vertegenwoordiger van het onderwijsveld is 

De pilot Koepelconcept richt zich op de volgende prioritaire 
thema’s:

1. Stikstof, in relatie tot de nabijgelegen Natura 
2000-gebieden;

2. Geluid, in relatie tot de nabijgelegen woonomgeving;
3. Ontwikkeling Basisnet Externe Veiligheid op spoor en 

weg in relatie tot de komst van nieuwe, schonere brand-
stoffen, zoals LNG en bio-LPG.

Daarnaast wordt ingezet op optimalisering van de uitvoering 
van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH), 
mede gericht op duidelijkheid en snelheid voor bedrijven  
als onderdeel van een uitstekend vestigingsklimaat (zie 
opgave 6).
Met het oog op een toekomstbestendig systeem en een 
grotere leefomgevingskwaliteit blijft het investeren in minder 
belastende havenactiviteiten een belangrijke opgave. Veel 
vooruitgang is in de afgelopen periode geboekt op het 
gebied van luchtkwaliteit door onder andere het We-nose 
netwerk, het toepassen van walstroom en het stimuleren 
van gebruik van LNG door de binnenvaart (zie staat van de 
haven, deel 3). Via het platform Duurzame dialoog wordt in 
de komende periode samen met omliggende gemeenten 
verkend op welke wijze, anticiperend op de nieuwe 
Omgevingswet, verder invulling kan worden gegeven aan 
verbetering van de balans tussen haven en omgeving.

Opgave 8  
Onderwijs gericht  
op de arbeidsmarkt

De Havenvisie markeerde werk als een belangrijke succes-
factor voor de internationale concurrentiepositie van de 
haven. In deel 1 werd al aangegeven dat de omslag van 
de economie gericht op verdere digitalisering en energie-
transitie ook een impact heeft op de arbeidsmarkt. Er is 

gevolg van bronnen op schepen (zoals pompinstallaties van 
tankers), terwijl dit door vernieuwing van wet- en regelgeving 
nu wel als bron moet worden meegerekend.
Het is daarom van belang dat bij het vaststellen van de 
(huidige en toekomstige) benodigde milieugebruiksruimte 
een breed scala aan activiteiten wordt meegenomen, zodat 
er ruimte blijft voor vernieuwing van het complex en kansen 
op nieuwe markten niet worden gemist. 
Het uitgangspunt van de nieuwe Omgevingswet is 
‘decentraal, tenzij’. Hierdoor krijgen provincies en gemeenten 
een grotere zelfstandigheid in beleid en uitvoering bij de 
zorg voor de fysieke leefomgeving. Dit kan leiden tot het 
introduceren van aangescherpte omgevingswaarden door 
verschillende gemeenten, met mogelijk extra druk op de 
milieugebruiksruimte. Voor het vestigingsklimaat in de haven 
is lange termijn zekerheid over de beschikbaarheid van de 
benodigde milieugebruiksruimte van essentieel belang.  
Door het omgevingsbeleid in regionaal verband vooraf goed 
af te stemmen in relatie tot de economische ontwikkeling, 
wordt voorkomen dat er lokale knelpunten ontstaan. 

Onder de vlag van vernieuwing van het omgevingsrecht 
wordt in een pilot voor Maasvlakte 2 onderzocht of en 
hoe het koepelconcept voor een gebied als de haven 
het beste vorm kan krijgen en hoe toezicht en hand-
having kunnen worden geborgd, ook anticiperend op 
de nieuwe Omgevingswet. De uiteindelijke ambitie is 
om de beschikbare milieugebruiksruimte slimmer te 
benutten. Dit draagt bij aan de duurzaamheid van de 
regio en het haven – en het industriële cluster. Ten tijde 
van de PKB Project Mainportontwikkeling Rotterdam 
ontbraken de mogelijkheden om een toekomstbestendig, 
bij de planhorizon van de PKB aansluitend plankader 
vast te stellen. Een herziening van het bestemmingsplan 
Maasvlakte 2 biedt een goede kans om een nieuw 
plankader te ontwerpen dat beter inspeelt op deze 
ontwikkelingen. Daarbij  willen de convenantpartners 
ervaring opdoen met het toewijzen, beheren, monitoren  
en actualiseren van milieugebruiksruimte. 
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Onderzoeken laten zien dat de regio nog een aantal 
belemmeringen kent. Bijvoorbeeld een beperkte 
beschikbaarheid van goed geschoolde werknemers (zie 
opgave Onderwijs gericht op de arbeidsmarkt). Ook de 
afwezigheid van een fysiek brandpunt voor innovatie wordt 
veel genoemd als remmende factor. Daarom hebben recent 
de gemeente Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam het 
Stadshavens Rotterdam Innovation District gelanceerd, 
waarmee ‘Stadshavens’ weer een nieuwe fase ingaat. Het 
brandpunt van dit district is gelegen in het middengebied 
van Merwe- en Vierhavens (M4H) en op RDM, wordt 
gerealiseerd voor de nieuwe (maak)industrie die zich richt 
op het ontwikkelen en toepassen digitale en circulaire 
technologieën. Steeds meer bedrijven en instellingen tonen 
belangstelling om zich op RDM of in M4H te vestigen. 

De uitdaging in de komende periode is de hier boven 
beschreven initiatieven beter met elkaar te verbinden, 
zodat ze van elkaars kracht kunnen profiteren. Er moet 
ook meer aandacht zijn voor het feit dat innovatieve 
bedrijven zich makkelijk kunnen vestigen in Rotterdam 
(zie investerings klimaat) en kunnen doorgroeien. 
Bovendien kan het innovatie-ecosysteem van Rotterdam 
en bijgaande programmering in zijn totaliteit beter in de 
internationale markt worden gezet. Gemeente Rotterdam 
en Havenbedrijf werken hiervoor een strategie uit met 
partners als Rotterdam Partners en Innovation Quarter. 
Ook samenwerking met nationale organisaties als de 
Startup Delta, NFIA, Innovation Link en internationale 
organisaties en innovatieprogramma’s staan inmiddels 
op de agenda.

opgenomen. De partners werken toe naar een consistente 
strategische arbeidsmarktagenda. De belangrijkste 
onderwerpen zijn daarbij:

• de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt
• de realisatie van een gedeelde onderwijsstructuur voor 

het haven-industrieel complex
• de vorming van een arbeidsmarkt die klaar is voor de 

transitie van de economie en nieuwe markten 

Opgave 9  
Krachten bundelen  
voor innovatie

Gezien de opgaven; versnelling van digitalisering en 
energietransitie en het aantrekken van nieuwe markten is 
innovatie hoogst noodzakelijk. De aanwezigheid van veel 
internationale bedrijven in combinatie met de aanwezige 
kennisinstellingen, en het inmiddels verbeterde klimaat 
voor startups, maakt Rotterdam tot een uitstekende 
vestigingslocatie voor innovatie. De basis wordt gevormd 
door het midden-en kleinbedrijf (MKB), dat blijkens de 
Economische Verkenningen (2015) in deze regio de motor  
is achter veel innovaties. 
Er is hard gewerkt om innovatie in en rond de haven te 
stimuleren. Nieuw in het afgelopen jaar is Port XL, de 
accelerator met een internationaal scoutings- en coach-
programma voor haven gerelateerde startups. Ook nieuw 
is First Dutch Port Fund, een lokaal investeringsfonds dat 
is gericht op het verstrekken van kapitaal voor start-ups en 
groeikapitaal voor bedrijven in Rotterdam en het achter-
land. Ook private initiatieven in Rotterdam ondersteunen 
innovatie, zoals het Cambridge Innovation Centre en de 
SuGu club. Deze initiatieven dragen er aan bij om kennis te 
ontwikkelen, nieuwe (jonge) bedrijven aan te trekken die zich 
met innovatie bezig houden en deze te verbinden met het 
netwerk van ondernemers en kennisinstellingen. 
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Hoe kwam de Staat van de Haven tot stand?
De indicatoren in de Staat van de Haven zijn ontleend aan 
bestaande publicaties over de Rotterdamse haven of regio 
(o.a. de Havenmonitor, het Jaarverslag van het Havenbedrijf 
Rotterdam, Rotterdam Climate Initiative en de Monitoring en 
Omgevings Informatie van DCMR). 

Deze derde versie van de Staat van de Haven bestaat 
grotendeels uit een update van de versie van 2015. Ten 
behoeve van consistentie en continuïteit zijn de meeste 
indicatoren opnieuw gebruikt. Er zijn ook enkele wijzigingen 
aangebracht, zo is bijvoorbeeld de score van een recent 
gehouden reputatieonderzoek over de haven voor het eerst 
opgenomen.

De indicatoren zijn zoveel mogelijk gekozen op impact- en 
outcome niveau. Dit betekent dat ze iets zeggen over de 
beoogde (middel)lange termijn effecten. Een voorbeeld 
van een impact indicator voor de verbetering van de 
luchtkwaliteit is de stikstof concentratie in de lucht. Een 
voorbeeld van een outcome indicator voor de verbetering 
van de luchtkwaliteit is de stikstof uitstoot van de industrie.

DE STAAT VAN  
DE HAVEN 2016
De Staat van de Haven laat in cijfers zijn hoe de duurzame ontwikkeling 
van de Rotterdamse haven zich voltrekt. Het bevat circa 60 indicatoren 
rondom de succesfactoren van de Havenvisie en kijkt 10 jaar terug. 
Daarmee geeft het een evenwichtig en objectief beeld van lange en 
middellange termijn ontwikkelingen, effecten en resultaten. Daarmee 
kunnen we volgen of we er in slagen de doelen uit de Havenvisie 2030  
te bereiken of dat er extra inzet op beleid of projecten nodig is. 

3

Resultaten lange termijn

Resultaten middel-
lange en korte termijn

Producten

Activiteiten

Resources

Indicatoren

Impact

Outcome

Output

Proces

Input
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Wat is het beeld van de cijfers?

Tot 2008 was er sprake van voortdurende groei in de 
economische betekenis van de Rotterdamse haven. In 
2009 kwam er een einde aan deze groei, wat zich uitte 
in een dalende overslag, dalende toegevoegde waarde, 
dalend investeringsvolume en dalende werkgelegenheid. 
Vanaf 2010 is het herstel ingezet, wat er voor zorgde dat de 
cijfers van overslag, investeringsvolume en werkgelegenheid 
inmiddels weer boven het niveau zijn van voor de krimp. 
Maar deze cijfers vertonen vanaf 2012 niet meer dezelfde 
sterke groei van voor de krimp. 
Op verschillende andere punten is er al langere tijd een 
ontwikkeling in de goede richting te zien. De bereikbaar-
heid, luchtkwaliteit en waterkwaliteit zijn de afgelopen jaren 
verbeterd. Maar we moeten alert blijven want de verbetering 
van cijfers over bijvoorbeeld bereikbaarheid en luchtkwaliteit 
vlakt de laatste jaren wat af. De CO2 uitstoot in de haven 
is toegenomen, als gevolg van het openen van de nieuwe 
kolencentrale op de Maasvlakte. Deze zal naar verwachting 
dalen, wanneer er twee oude worden gesloten. 

Samenwerking van de convenantpartners met de omgeving 
blijft noodzakelijk om de gewenste effecten te realiseren en 
de ambities uit de Havenvisie 2030 waar te maken. 

Haven algemeen
Toegevoegde waarde
De toegevoegde waarde van de haven geeft een indicatie 
van het belang van de mainport Rotterdam voor de 
Nederlandse economie. Het cijfer geeft weer welke waarde 
de bedrijven door hun activiteiten toevoegen aan de 
economie. Het is de optelsom van de vergoeding voor 
arbeid, kapitaal en ondernemerschap, oftewel lonen, 
afschrijvingen en winst. Grotendeels komt dat overeen  
met de verkoop minus de inkoop van de bedrijven.  
De toegevoegde waarde die direct door activiteiten in  
de Rotterdamse haven is gerealiseerd bedroeg in 2014  
€ 13,3 miljard (2015 cijfer komt naar verwachting begin 
2017 beschikbaar bij de volgende uitgave van de 
Havenmonitor). Dat is € 426 miljoen meer dan in het jaar 
daarvoor. Deze stijging is een gevolg van zowel meer 
volume als hogere productie en winstgevendheid.

Overslag
De goederenoverslag in de Rotterdamse haven (inclusief 
Zeehaven Dordrecht) liet in de periode 2006 t/m 2015 
– m.u.v. het jaar 2009 – groei zien. In 2015 was er een 
stijging van de overslag dankzij de groei in overslag van 
ruwe olie en minerale olieproducten. De overslag containers 
en droog massagoed daalden in dat jaar. Dit bevestigt de 
diversiteit van de Rotterdamse haven, waarbij gelijktijdige 
positieve en negatieve ontwikkelingen in individuele markt-
segmenten elkaar compenseren. 

Reputatie Rotterdamse haven 
Uit een in 2015 gehouden reputatieonderzoek onder het 
Nederlandse publiek en omwonenden in de regio blijkt dat 
de Rotterdamse haven een uitstekende reputatie heeft. 
De score onder het Nederlandse publiek was 86,6 (op 
een schaal van 0 tot 100) en onder omwonenden was de 
score 89,4. Vanaf een score van 70 is er sprake van een 
goede reputatie en vanaf 80 is de reputatie uitstekend. 

De Rotterdamse haven wordt vooral gewaardeerd door 
haar grote economische en maatschappelijke waarde voor 
Nederland en de regio Rijnmond.
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De toegevoegde waarde is gelijk aan de marktwaarde van productie (omzet) minus 
de daarvoor ingekochte grondstoffen. De toegevoegde waarde is een begrip uit 
de economische wetenschap en drukt de essentie van produceren uit, namelijk het 
toevoegen van waarde aan een goed. Het geeft weer welke waarde een bedrijf 
door zijn activiteiten toevoegt aan de economie.

Directe toegevoegde waarde Indirecte toegevoegde waarde

in miljarden euro’s
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Europe’s Industrial Cluster
Toegevoegde waarde industrie
In de industrie is de verandering van de toegevoegde 
waarde een weerspiegeling van de winstgevendheid.  
De toegevoegde waarde van de industrie liet vanaf 2009 
een substantiële daling zien, vooral in de aardolie en 
chemische industrie. Vanaf 2011 was er licht herstel maar 
het niveau van 2008 en de jaren daarvoor werd niet meer 
gehaald. Naast aardolie en chemie omvat het cijfer ook 
metaal- en metaalproducten, transport, elektriciteit en 
voedingsmiddelen.

bijna de helft van de totale overslag van Rotterdam vormt, 
leidt de combinatie van beide factoren ertoe dat de groei in 
dit segment sterk doorwerkt in het totale marktaandeel.

Overslag en marktaandeel containers
De totale containeroverslag in TEU groeide in de periode 
2006 t/m 2015 met 27%. In het afgelopen jaar 2015 was 
er een lichte daling ten opzichte van 2014 met 0,5%. Het 
marktaandeel van het containersegment groeide eveneens 
in de periode van 2006 t/m 2015 van 28,0% naar 29,0%. 
Dit marktaandeel staat de laatste jaren onder druk door de 
toegenomen concurrentie in de Hamburg-Le Havre Range. 

Global Hub
Marktaandeel 
De concurrentiepositie van de haven is in termen van het 
marktaandeel in overslag steeds verbeterd in de periode 
t/m 2010. Daarna was er een dalende tendens zichtbaar 
t/m 2014. In 2015 heeft Rotterdam haar marktleiderspositie 
verder kunnen versterken. Het marktaandeel groeide 
van 36,8% in 2014 tot 38,1%. Deze groei werd bereikt 
door stijging van de overslag van nat massagoed (olie 
en olieproducten), een marktsegment waarin Rotterdam 
traditioneel een sterke positie heeft. Omdat nat massagoed 
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Overslag containers
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Marktaandeel = marktaandeel in de Hamburg – Le Havre range. Deze range omvat 
de volgende Noordeuropese havens: Hamburg, Bremen, Wilhelmshaven, Amsterdam, 
Rotterdam, Zeeland Seaport, Antwerpen, Gent, Zeebrugge, Duinkerken, Le Havre.
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Energie uit hernieuwbare bronnen
In het Energie akkoord is de doelstelling opgenomen dat in 
2020 14% energie uit hernieuwbare bronnen afkomstig is.  
In de Havenvisie hebben we de ambitie om te komen tot 
30% in 2030. 
In het afgelopen jaar werd een stap in de goede richting 
gezet: het aandeel energie uit hernieuwbare bronnen in de 
haven nam toe van 5,8% in 2014 tot 7,2% in 2015.  
Dit is vooral te danken aan de toename van de bijstook 
van biomassa en aan toename van het aandeel opgewekte 
bio-energie bij AVR. Ook de opwekkingscapaciteit van 
windenergie in de haven nam toe van 170 MW in 2014 tot 
200 MW in 2015. Met diverse partners is afgesproken dat  
in 2020 het totaal opgestelde vermogen van windturbines 
300 MW zal zijn.

Het gebruik van zonne-energie in de haven staat nog relatief 
in de kinderschoenen. In 2015 waren er geen grote 
uitbreidingen. Het cijfer voor 2016 zal een substantiële 
toename laten zien dankzij een proef met 120 drijvende en 
draaiende zonnepanelen in de Slufter en de installatie van 
7.500 m2 aan zonnepanelen bij een op- en overslagbedrijf 
voor koel- en vriesproducten in de Waalhaven. 

CO2 uitstoot
De CO2-uitstoot in de regio Rotterdam komt voor 
het grootste deel (circa 91%) voor rekening van de 
energieopwekking en de industrie in het Rotterdamse 
havengebied In de periode 2006 t/m 2013 bleef deze 
CO2-uitstoot ongeveer op een gelijk niveau, ondanks een 
groeiende overslag in die periode. In 2014 en 2015 was er 
echter een toename van eerst 2 Mton en daarna 2,5 Mton 
als gevolg van de opening van twee nieuwe kolencentrales. 
Deze toename zet zich naar verwachting door in 2016 
waarna in 2017 een daling te zien zal zijn door het sluiten 
van een oude kolencentrale (zie ook deel 2, opgave 
Klimaat).. De RCI-doelstelling om de CO2-uitstoot in 2025 
met 50% te reduceren ten opzichte van 1990 wordt met het 
huidige pad niet gehaald.

CO2 uitstoot
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Ruimteproductiviteit
De ruimteproductiviteit (overslagvolume per m2) neemt weer 
gestaag toe. De haven van Rotterdam zet vol in op nieuwe 
en innovatieve ontwikkelingen (zie deel 2). Deze nieuwe 
activiteiten genereren vaak minder overslag, maar leveren 
wel meer toegevoegde waarde en werkgelegenheid. Deze 
ontwikkeling kan er toe leiden dat de ruimteproductiviteit 
gaat dalen.

Ruimte
Uitgeefbaar terrein 
Van de 5.968 hectare aan beschikbaar havenareaal  
(inclusief Maasvlakte 2 en Zeehaven Dordrecht) was 
eind 2015 5.041 hectare uitgegeven aan klanten en is 
927 hectare nog uit te geven. Hiervan is 218 hectare in optie 
uitgegeven, 190 hectare is gereserveerd voor potentiële 
uitgiftes en circa 517 hectare is nog uitgeefbaar. 

Investeringsklimaat 
Investeringen 
De investeringen in Nederlandse zeehavens worden 
gedaan door private bedrijven en door nationale en 
lokale overheden. Het investeringsvolume van het 
havenbedrijfsleven verdrievoudigde in de periode 2005 
t/m 2011 door de aanleg van Maasvlakte 2 en door 
investeringen in de energiesector. Vanaf 2012 is er een 
neerwaartse lijn (tot 2014). Met grote investeringen in de 
Exxon (1 mlrd) en Shell raffinaderijen dit jaar zullen de cijfers 
in 2016 naar verwachting weer een opgaande lijn zien. 

Investeringsvolume havenbedrijfsleven 
per jaar
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Gemiddelde verblijftijd spoor en binnenvaart
De Rotterdamse haven wil zijn concurrentie positie 
verbeteren door het verlagen van de havenverblijftijd van 
goederentreinen en van containerbinnenvaart. Ondanks 
congestie door topdrukte in 2015 nam de gemiddelde 
verblijftijd van de containerbinnenvaart af ten opzichte van 
2014. Ook de gemiddelde verblijftijd van goederentreinen  
op de Maasvlakte nam af in 2015. 

Bereikbaarheid 
Betrouwbaarheid reistijd A15
De projecten waar de afgelopen jaren aan gewerkt is 
hebben invloed op de infrastructuur. In 2015 zijn belangrijke 
stappen gezet met de verbreding van de A15 en de aanleg 
en opening van de A4-Midden Delfland. Het belangrijke 
infrastructuurproject Blankenburgverbinding loopt conform 
planning. De kwantitatieve doelstelling is dat de reistijd op 
de A15 in minimaal 95% van de avondspitsen maximaal 
48 minuten bedraagt. Deze doelstelling was al in 2014 
gerealiseerd met een score van 97,0% en deze is in 2015 
met 0,1% licht verbeterd.

Norm is minimaal 95% binnen 48 minuten 
Betrouwbaarheid reistijd A15 in 2015 

Betrouwbaarheid reistijd A15 
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Nautische ongevallen
Een nautisch ongeval is significant indien een of meer 
van de volgende factoren aan de orde zijn: dodelijke of 
zwaargewonde slachtoffers, grote vaarweg-, scheeps-, 
lading- of milieuschade of wanneer er een volledige 
stremming is geweest van 1 uur of langer. Het aantal 
significante nautische ongevallen is in de afgelopen drie 
jaar gedaald van 13 naar 7. De ambitie is dat er geen 
significante ongevallen in de haven plaatsvinden.

Scheepvaart
Aantal scheepsbezoeken 
In de periode van 2011 t/m 2014 was er een dalende trend 
in het aantal bezoekende zeeschepen, als gevolg van een 
hogere beladingsgraad in grotere schepen. In 2015 is er 
weer een lichte toename zichtbaar van ca 100 scheeps-
bezoeken. De trend van grotere zeeschepen is nog niet 
gestopt. Ook komt het vaker voor dat meerdere grote 
schepen kort op elkaar arriveren of vertrekken. Dit vergt 
onder meer een meer intensieve verkeersplanning ten 
behoeve van efficiënte begeleiding en de nautische veilig-
heid (zie Deel 1 en 2).

Modal split
De modal split betreft het aandeel van het transport van en 
naar de Maasvlakte via respectievelijk de weg, spoor en 
binnenvaart. Het doel is dat in 2030 een maximum van 35% 
van het transport van containers over de weg plaatsvindt. 
Dit is van belang om de bestaande infra structuur beter 
te benutten en de bereikbaarheid van de haven te waar-
borgen. Een gunstige modal split heeft ook impact op de 
luchtkwaliteit in de haven vanwege de milieu voordelen die 
containervervoer per binnenvaart en spoor nog altijd heeft 
ten opzichte van transport over de weg. De modal split (in 
termen van het aandeel wegverkeer) kwam in 2015 uit op 
46,4%. De norm van maximaal 44% voor 2015 is hiermee 
niet gehaald. Dit is te verklaren door de congestie bij de 
afhandeling van containers via binnenvaart waardoor vaker 
voor het wegverkeer werd gekozen. De realisatie van de 
Container Exchange Route zal naar verwachting een positief 
effect hebben op de modal split.

Modal split containers wegverkeer 
achterland Maasvlakte
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Milieu, veiligheid en 
leefomgeving

Luchtkwaliteit
De concentratie van luchtverontreinigende stikstofoxiden 
(NO2), zwaveldioxide (SO2) en fijnstof (PM10) is in de 
afgelopen 10 jaar – bij een groeiende overslag – significant 
gedaald. De jaargemiddelden vallen alle ruim binnen de 
daarvoor geldende wettelijke normen. Dit is te danken aan 
de steeds schoner wordende technologie en door nieuwe 
toepassingen zoals zuinige en schone motoren, walstroom 
bij openbare ligplaatsen voor de binnenvaart. en het gebruik 
van LNG door de binnenvaart. Landelijk is het percentage 
Euro 6 vrachtauto’s toegenomen mede dankzij de 
toegangseisen op de Maasvlakte. In 2015 waren er echter 
drie ernstige smogdagen veroorzaakt door verhoogde 
waarden van zwaveldioxide (Botlek) en ozon (Schiedam en 
Berghaven).

LNG bunkeringen binnenvaart
LNG is een schone brandstof die minder luchtverontreini-
ging (NOx, SOx en fijnstof) veroorzaakt en circa 20% minder 
CO2-uitstoot. Havenbedrijf Rotterdam investeert al enkele 
jaren in LNG-infrastructuur om een sterke Rotterdamse 
LNG-hub te ontwikkelen. In de haven van Rotterdam 
kunnen binnenvaartschepen en zeeschepen LNG bunkeren. 
In 2015 vonden 58 LNG-bunkeringen plaats. Dit is een 
toename met 15 ten opzichte van de 43 bunkeringen in 
2014. In 2015 vorderde de bouw van een LNG-breakbulk-
terminal waardoor bunkerschepen in de toekomst makkelijk 
voorzien kunnen worden van deze relatief schone brandstof.

ESI Korting
Schone zeeschepen krijgen in Rotterdam de internationale 
ESI-korting (Environmental Ship Index). Schepen die beter 
presteren dan voorgeschreven worden beloond met een 
korting van 10% op het havengeld. Sinds 1 januari 2015 
wordt de korting verdubbeld wanneer schepen een lage 
NOx-uitstoot hebben. Het aantal scheepsbezoeken dat in 
aanmerking komt voor de ESI-korting is in de periode van 
2012 t/m 2015 met 68% toegenomen van 1.063 tot 1.786. 

Concentratie NO2 Rotterdam Rijnmond

Aantal LNG bunkeringen binnenvaart
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Geluidshinder
Bedrijvigheid in het havengebied gaat onvermijdelijk 
samen met de productie van geluid. Dit geluid kan 
hinderlijk zijn voor bewoners dichtbij de haven. Het aantal 
geluidmeldingen is gedurende de afgelopen twee jaar weer 
toegenomen. Van de 2.679 geluidmeldingen waarvan de 
oorzaak wordt toegeschreven aan bedrijven en industrie, 
zijn 1.100 meldingen specifiek gerelateerd aan geluid van 
afgemeerde schepen bij bedrijven in de Waalhaven en 
de havengebieden van Schiedam. Dit geluid is meestal 
afkomstig van de generatoren van het schip om de 
bemanning te voorzien van elektriciteit voor onder andere 
ventilatie, verlichting, koeling en waarschuwingssystemen. 
De bedrijven waar de schepen liggen afgemeerd en de 
handhavingspartners in de Rotterdamse haven werken 
samen aan gebiedsgerichte oplossingen om de geluidhinder 
voor omwonenden zo veel als mogelijk te beperken.

Geurklachten
Het aantal geurklachten daalde significant van 2.136 in 2014 
tot 1.451 in 2015. De geuroverlast van de grote industrie 
nam af door toezicht en strikte handhaving van DCMR bij 
een paar bedrijven die veel overlast veroorzaakten.
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Stad en regio
Aantal bedrijven maritieme dienstverlening
Vanaf 2016 wordt elke 2 jaar de Maritime Delta monitor 
uitgevoerd in opdracht van het netwerk Maritime Delta. Uit 
deze monitor komt naar voren dat er 405 bedrijven zijn in 
de maritieme dienstverlening in de Provincie Zuid-Holland. 
De sector van maritieme dienstverleners bestaat aan de ene 
kant uit bedrijven die hoofdzakelijk maritiem gerelateerde 
activiteiten verrichten (zoals bunkering, sleep- en bergings-
diensten) en aan de andere kant uit zakelijke dienstverleners 
waarvan de maritieme activiteiten een onderdeel vormen 
van hun werkzaamheden (zoals verzekeringen, advocatuur, 
accountancy en financiering).

Aantal cruiseschepen
De trend van toename van het aantal aankomsten van 
cruiseschepen zette in 2015 verder door. In dit jaar werd 
ook de gemoderniseerde cruiseterminal van Cruiseport 
Rotterdam opgeleverd. Daardoor is de terminal klaar 
om ’s werelds grootste en modernste cruiseschepen te 
ontvangen en de groei van het aantal aankomsten te 
accommoderen. Gemeente Rotterdam en Havenbedrijf 
Rotterdam hebben hierin gezamenlijk geïnvesteerd 
om de band tussen stad en haven aan te halen en het 
Rotterdamse bedrijfsleven te laten profiteren van de 
Rotterdamse cruisehaven.

Werk
Werkgelegenheid
De werkgelegenheid in de haven verschuift als gevolg van 
automatisering en robotisering (zie deel 2). Technologische 
ontwikkelingen zorgen voor vraag naar een steeds hoger 
opleidingsniveau. 
De directe werkgelegenheid bleef in 2014 ongeveer gelijk 
aan het jaar daarvoor. De indirecte werkgelegenheid nam 
toe van bijna 86.000 naar ruim boven de 87.000 fte. De 
totale werkgelegenheid in en rond de haven nam toe met 
1.365 fte.

 36

Cruiseschepen
aantal bezoeken per jaar

2015

 182006

2014 2014

2006 2006
86.575 78.542

96.931 87.338

Werkgelegenheid in de haven
(inclusief zeehavengebied Dordrecht) 

Direct Indirect
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Haven Algemeen Bron Eenheid 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ambitie  

Directe toegevoegde waarde Havenmonitor – I&M € mln 12.188 13.240 14.549 11.310 11.474 12.022 13.012 12.899 13.325 -   

Indirecte toegevoegde waarde* Havenmonitor – I&M € mln 6.122 6.823 7.565 6.667 7.529 7.794 8.031 8.358 8.146 -   

Toegevoegde waarde (direct en indirect) Havenmonitor – I&M € mln 18.310 20.063 22.114 17.977 19.003 19.816 21.043 21.257 21.471 -   

Overslag totaal Haven in cijfers – HbR mln ton 382 409 421 387 430 435 442 440 445 466   

Marktaandeel totaal (HLH range) Haven in cijfers – HbR Percentage 34,7 35,0 35,1 36,8 37,8 37,0 37,6 37,3 36,8 38,1   

OZB opbrengsten havengebied Belastingen Rotterdam € mln 48,3 44,6 44,2 49,5 58,1 63,5 67,1 67,0 77,4 81,4   

Reputatie Rotterdamse haven bij omwonenden Reputatieonderzoek 0-100 - - - - - - - - - 89,4   

Stakeholder tevredenheid Onderzoek – HbR Cijfer 1 - 10 - - - - - - 7,8 - - 7,4  

Global Hub Bron Eenheid 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015   

Toegevoegde waarde Havenmonitor – I&M € mln 6.831 7.551 7.896 7.152 7.562 7.729 8.057 8.150 8.926 -   

Overslag containers Haven in cijfers – HbR TEU x 1.000 9.653 10.791 10.784 9.743 11.148 11.877 11.866 11.622 12.305 12.235   

Marktaandeel containers (HLH range) Haven in cijfers – HbR Percentage 28,0 27,6 26,9 28,9 29,6 29,5 29,5 28,8 28,5 29,1   

Marktaandeel nat massagoed (HLH range – Q3) Jaarverslag HbR Percentage 46,5 47,7 47,8 49,3 52,5 50,4 52,7 50,7 49,3 51,2

Marktaandeel droog massagoed (HLH range – Q3) Jaarverslag HbR Percentage 33,4 33,9 34,5 32,6 35,6 35,3 33,2 36,6 36,5 36,2

Marktaandeel breakbulk (HLH range – Q3) Jaarverslag HbR Percentage 21,5 23,8 23,1 25,1 24,6 24,9 23,7 23,4 25,5 25,1

Bunkering HbR m3 x 1.000 13.611 13.580 12.967 12.167 11.896 12.224 10.931 10.425 10.615 10.634   

CO2 uitstoot verkeer en vervoer DCMR Kiloton - - - - 1.928 2.047 2.000 1.914 2.006 2.025   

CO2 uitstoot bebouwde omgeving DCMR Kiloton  - - - - 929 898 985 1.017 937 929   

Industrial Cluster Bron Eenheid 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ambitie Bron 
Ambitie

Toegevoegde waarde Industrie (totaal) Havenmonitor –  
Min I&M € mln 5.357 5.689 6.653 4.158 3.912 4.293 4.955 4.749 4.399 -   

CO2 uitstoot industrie DCMR Kiloton 24.998 25.211 26.064 25.577 26.757 26.409 25.067 25.003 27.179 29.609 – 50% in 2025 
t.o.v 1990 RCI

CO2 uitstoot Rotterdam totaal DCMR Kiloton 27.885 28.104 28.675 27.923 29.684 29.420 28.114 27.990 30.176 32.620 – 50% in 2025 
t.o.v 1990 RCI

CO2 reductie door biomassa RCI Kiloton - - - - - - 141 - 385 446 2.400 kton in 
2025 RCI

Benutting restwarmte MOI Woning-
equivalenten - - - - 132.691 135.250 138.206 137.467 138.923 139.820   

Aandeel hernieuwbare energie haven RCI Percentage - - - - 4,5 4,6 6 4,6 5,8 7,2 14% in 2020 Energie-
akkoord

Opwekkingscapacititeit zonenergie in haven HbR Megawatt - - - - - - 0,5 0,5 0,9 0,9   

Opwekkingscapacititeit windenergie in haven Jaarverslag HbR Megawatt - - - 141,1 - - 136,1 150 170 200 300 MW in 2020 Convenant 
wind

*  De indirecte toegevoegde waarde is voor de periode 2010 t/m 2013 herberekend conform het Europees Stelsel van Rekeningen. Voor de periode t/m 2009 is de herberekening niet beschikbaar.

De Staat van de Haven 2016
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Investeringsklimaat Bron Eenheid 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015   

Investeringsvolume havenbedrijfsleven per jaar Havenmonitor –  
Min I&M € mln 1.754 1.776 3.085 1.920 2.937 3.819 3.173 2.702 - -   

Gevestigde bedrijven in de haven Havenmonitor –  
Min I&M Aantal 1.500 1.538 1.517 1.518 1.437 1.469 1.567 1.583 1.575 -   

Klanttevredenheid: Prijs / kwaliteit verhouding haven Klantbelevings - 
onderzoek – HbR Cijfer 1 - 10 - 6,2 - - 6,2 - 6,4 - - -   

Ruimte Bron Eenheid 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015   

Ruimteproductiviteit (overslag/m2) HIC als geheel HbR ton/m2  8,4 8,8 8,9 8,0  9,0  8,8 8,8  8,6 8,7 9,2   

Uitgeefbaar terrein HbR Hectare 5.194 5.196 5.264 5.198 5.211 5.891 5.923 5.971 5.965 5.968   

Nog uit te geven terrein HbR Hectare 624 582 510 385 426 929 908 873 847 927   

Uitgegeven terrein HbR Hectare 4.570 4.614 4.754 4.813 4.785 4.962 5.015 5.098 5.118 5.041   

Bereikbaarheid Bron Eenheid 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ambitie Bron 
Ambitie

Gemiddelde havenverblijftijd containerbinnenvaart Binnenvaart Verblijfstijd 
Monitor Uren : minuten - - - - - - 27:33 26:42 28:20 28:15   

Gemiddelde verblijftijd goederentrein op de Maasvlakte Spoormonitor o.b.v. 
Keyrail Uren : minuten - - - - - - - 14:40 15:00 14:40   

Gemiddelde reistijd A15 < 48 min (avondspits haven uit) Verkeersonderneming Percentage - - - 85,9 82,0 79,8 80,0 84,0 97,0 97,1 > 90% VO

Modal split containers (naar achterland vanuit Maasvlakte) HbR % wegverkeer -  49,8  46,9  45,7  47,2  46,4  44,3 45,3 45,6 46,4 < 35,0% in 2030 PMR

Aantal vervoerde containers (naar achterland vanuit haven):               

• via weg HbR TEU x 1.000 4.321 4.749 4.476 3.653 4.030 3.951 3.998 4.039 4.262 4.481   

• via binnenvaart HbR TEU x 1.000 2.251 2.445 2.337 2.218 2.361 2.393 2.613 2.572 2.846 3.042   

• via spoor HbR TEU x 1.000 802 905 1.010 744 759 818 794 790 870 884   

Scheepvaart Bron Eenheid 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ambitie Bron 
Ambitie

Significante nautische ongevallen Rapportage 
scheepsongevallen Aantal - - - - - - - 13 11 7   

Safety Environmental Index (SEI) Jaarverslag – HbR Cijfer 1 - 10 - - - - 8,3 7,8 9,1 9,1 9,0 9,2 ≥ 9,0 Haven-
meester

Scheepsbezoeken Jaarverslag – HbR Aantal 33.059 34.872 32.169 29.200 29.802 32.738 31.789 29.448 29.027 29.122   

Scheepsbezoeken met ESI korting Jaarverslag – HbR Aantal - - - - - - 1.063 1.371 1.363 1.786   

Verbruik walstroom zeeschepen HbR MWh/jr - - - - - - 3.506 7.667 7.158 6.739   

Verbruik walstroom binnenvaartschepen HbR MWh/jr - - - - 208 376 784 948 1.046 941   

LNG bunkeringen binnenvaart Jaarverslag – HbR Aantal - - - - - - 0 26 43 58   
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Milieu, veiligheid en leefomgeving Bron Eenheid 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ambitie Bron 
Ambitie

Geluidklachten industrie Milieumeldingen 
Rijnmond – DCMR Aantal klachten 1.662 1.641 2.379 2.312 1.849 2.582 2.228 1.791 2.514 2.679   

Geurklachten industrie Milieumeldingen 
Rijnmond – DCMR Aantal klachten 2.805 2.331 1.651 1.585 2.113 2.538 3.022 4.033 2.136 1.451   

Stikstofdioxide (NO2) concentratie jaargemiddelde regio Lucht in cijfers – DCMR Microgram/m3 36,6 36,7 38 34,5 34,5 34,6 33,1 31,5 29,9 29,3   

Uitstoot stikstofoxide (NO2):               

• Industrie MOI – DCMR Kiloton 23,6 17,6 15,8 13,7 13,5 14,2 12,7 13 12,1 12,0   

• Scheepvaart MARIN Kiloton - - - - 9,8 - - 8,2 9,8 -   

Zwaveldioxide (SO2) concentratie jaargemiddelde regio DCMR Microgram/m3 13,0 11,0 9,0 11,0 10,0 6,9 6,5 5,6 7,1 4,0   

Uitstoot Zwaveldioxide (SO2):               

• Industrie MOI – DCMR Kiloton 33,8 31,3 24,6 19,1 15,1 14,8 15,5 12,7 12,4 13,7   

• Scheepvaart MARIN Kiloton - - - - 2,1 - - 1,5 1,7 -   

Fijnstof concentratie jaargemiddelde regio DCMR Microgram/m3 28,8 27,3 25,8 23,8 25 25,8 21,8 20,8 21,3 19,2   

Uitstoot fijnstof:               

• Industrie DCMR Kiloton 1,19 1,19 0,87 1,28 1,03 1,07 0,81 0,96 0,91 0,98   

• Scheepvaart MARIN Kiloton - - - - 0,41 0,38 - - 0,37 -   

• Wegverkeer DCMR Kiloton 0,46 0,44 0,42 0,38 0,2 0,18 0,16 0,15 - -   

Smogdagen ernstig DCMR Aantal dagen 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3   

Smogdagen matig DCMR Aantal dagen 56 34 23 19 20 51 22 25 18 21   

Waterkwaliteit:               

• Aandeel verontreinigd baggerspecie HbR Percentage 10 7 7 2 7 12 9 14 5 9   

• Waterverontreinigingen scheepvaart Jaarverslag – HbR Aantal - - - - - 174 192 215 206 221   

• Koelwaterlozingen MOI MW 
(warmtevracht) - - 6.830 6.113 2.898 3.115 3.075 3.039 - -   

• Aantal Visdieven MOI Index  
(1990 = 100) 53 95 113 74 96 107 77 77 89 104   

Bedrijfsincidenten (CIN-meldingen) Milieumeldingen  
in Rijnmond Aantal 218 232 338 330 318 292 241 300 331 366   

Stad en Regio Bron Eenheid 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015   

Aantal bedrijven maritieme dienstverlening Maritime Delta monitor Aantal - - - - - - - -  405   

Aantal werknemers maritieme dienstverlening Maritime Delta monitor Aantal - - - - - - - - - 7.200   

Aantal cruiseschepen Haven in cijfers – HbR Aantal 18 20 15 18 17 26 28 28 32 36   

Werk Bron Eenheid 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015   

Directe zeehavengerelateerde werkgelegenheid Havenmonitor – I&M Aantal fte 86.575 89.906 91.224 92.904 89.557 90.940 95.707 96.964 96.931 -   

Indirecte werkgelegenheid Havenmonitor – I&M Aantal fte 78.542 84.267 85.049 82.254 79.465 80.929 83.711 85.940 87.338 -   

Directe en indirecte werkgelegenheid Havenmonitor – I&M Aantal fte 165.117 174.173 176.273 175.158 169.022 171.869 179.418 182.904 184.269 -   

Vacatures (baanopeningen) Arbeidsmarkt - 
verkenning – KMR medewerkers - - - - - 3.000 2.200 - 2.150 -   
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