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Onderwerp: Advies Havenbedrijf Rotterdam voor Regeerakkoord 2017-2021. 

Geachte mevrouw Schippers, 

Op basis van de door de verkiezingsuitslag van 15 maart 2017 bepaalde politieke verhoudingen 
staat u voor de uitdagende opdracht om een regeerakkoord voor de periode 2017-2021 op te stellen. 
Voor de uitwerking van deze uitdaging presenteert het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) het 
Rotterdamse haven- en industriegebied graag als een toekomstgericht en kansrijk cluster, dat unieke 
mogelijkheden biedt op de terreinen van economie en innovatie, van digitalisering en energie
transitie. De schaal van haar activiteiten, investeringskracht, kennis en kunde maakt dat juist in de 
mainport Rotterdam betekenisvolle doorbraak-projecten kunnen worden gerealiseerd. Aanvullend op 
onze mogelijkheden is een gerichte inzet vanuit de Rijksoverheid nodig voor: 

• de besluitvorming over en het investeren in infrastructuur, om een goede en tijdige 
bereikbaarheid tussen de Rotterdam en de Europese groeiregio's te kunnen zekerstellen, 

• een meerjarig en vertrouwenwekkend klimaat- en energiebeleid om snel en succesvol 
betekenisvolle transitieprojecten te kunnen realiseren, 

• het herstellen van een gelijk speelveld met de zeehavens in onze buurlanden. 

Bijgevoegd hebben wij onze strategische prioriteiten uitgewerkt. Wij stellen u voor gezamenlijk een 
nieuw mainportbeleid op te stellen, teneinde de inzet van het Rijk en HbR goed op elkaar te laten 
aansluiten. Vanuit de unieke kenmerken die het Rotterdamse havencomplex als toekomstgericht en 
kansrijk cluster biedt, willen wij samen met de Rijksoverheid het haven- en industriecluster 
Rotterdam ontwikkelen tot de beste en meest duurzaamste zeehaven van wereldklasse. 

Vanzelfsprekend zijn wij graag bereid om deze voorstellen nader toe te lichten. 

Hoogachtend.// ^ 

Ajjara Castelein 
President-directeur Havenbedrijf Rotterdam N.V. 

Cc: De voorzitters van de Tweede Kamerfracties. 
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STRATEGISCHE PRIOTEITEN HAVENBEDRIJF ROTTERDAM 

1. Benut kans bereikbaarheid: strategisch investeren in infrastructuur als qroei-versneller. 

Kansen centraal 
Om ervoor te zorgen dat de Rotterdam zeehaven ook in de toekomst de belangrijkste logistieke hub 
van Europa blijft is een strategisch investeringsplan noodzakelijk. Hierbij dient niet alleen te worden 
gekeken naar het opheffen van knelpunten, maar bovenal gericht te worden geïnvesteerd ten gunste 
van kansen voor economisch herstel, verdienvermogen en structuurversterking. 
HbR voert een actief modal shift beleid ten gunste van spoor- en binnenvaart. Daarbij is van belang 
dat verschillen in beleid (zoals Basisnet) met onze buurlanden worden beperkt en dat de tarieven 
tussen de EU-lidstaten en tussen de diverse transportmodaliteiten in balans zijn. 

MIRT-goederencorridors 
Het ministerie van lenM heeft samen met de provincies Zuid-Holland, Noord -Brabant, Gelderland en 
Limburg en HbR de MIRT-goederencorridors onderzocht. De resultaten daarvan zijn inmiddels 
beschikbaar. HbR bepleit dat de uitkomsten van deze goederen-corridorstudies met voorrang in de 
MIRT-programmering en -financiering worden verwerkt. Daarbij zijn voor HbR met name van belang; 
de A15-corridor (verbreden gedeelte Papendrecht-Gorinchem van 2 naar 3 rijbanen), de robuustheid 
van corridors (tijdige vervanging Suurhoffbrug, Moerdijkbrug, Merwedebrug, sluis Grave), de 
brughoogtes langs de corridors en het ontwikkelen van een LNG-netwerk langs de corridors. Een 
voortvarende realisatie van essentieel gebleken projecten leidt tot een positieverbetering van 
mainport Rotterdam. Met gerichte publieke investeringen in infrastructuur verbetert het Rijk onze 
bereikbaarheid en daarmee het vestigings- en investeringsklimaat. 

HbR-bijdragen aan Rijksprojecten 
In de afgelopen jaren is een praktijk ontstaan waarbij HbR financieel bijdraagt aan specifieke 
Rijksprojecten (zie Breeddiep en Theemswegtracé). Nu de Rijksbegroting op orde komt, stellen wij 
voor deze praktijk van medefinanciering af te bouwen, ook omdat dit zich niet verhoudt tot de praktijk 
bij de zeehavens in onze buurlanden. Een dergelijke afbouw herstelt het investeringsvermogen van 
HbR op basis van de door het havenbedrijfsleven betaalde tarieven voor kade- en grondgebruik. 

Rijksbijdrage aan digitalisering en pijpleidingen 
Het Rijk investeert in vele vormen van infrastructuur, zoals weg, spoor en water, echter digitale 
netwerken en pijpleidingen zijn daarvan uitgezonderd. Wij vinden dat opmerkelijk en vragen ons af of 
dit geen heroverweging verdient. Immers, moderne logistiek kan niet zonder gestandaardiseerde 
informatietechnologie en IT-netwerken. En juist pijpleidingen bieden een veilige vorm van transport 
met geringe omgevingseffecten. Een ondergrondse infrastructuur is van essentieel belang bij de 
energietransitie voor het transport van CO2 en restwarmte. Het realiseren van deze essentiële 
verbindingen kan niet aan private investeringen worden overgelaten, een gerichte inzet van publieke 
middelen is alleszins te rechtvaardigen. Wij bepleiten dat ook Rijksmiddelen worden ingezet voor IT 
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en voor ondergrondse vormen van infrastructuur voor het transport van CO2 en warmte, hetzij vanuit 
SDE+, MIRT en/of NL-lnvest. 

2. Benut kans: enerqietransitie biedt nieuwe economische kansen en realisatie vergt 
vertrouwenwekkend beleidskader voor investeringen en innovatie. 

Zakelijk sturen op COz-reductie 
De Parijs-afspraken hebben geleid tot een internationaal bindend klimaatbeleid met ambitieuze 
doelstellingen. Tegen deze achtergrond maakt HbR een onomkeerbaar keuze voor een 
energietransitie, die onze energiemix substantieel zal veranderen. Daarbij hanteert HbR een 
zakelijke benadering, waarbij niet een geïsoleerde keuze voor of tegen een bepaalde brandstof of 
energietechniek, maar de reductie van C02-uitstoot in de gehele keten centraal staat. Wij achten een 
internationaal gecoördineerde uitvoering noodzakelijk met aandacht voor grensoverschrijdende 
concurrentieverhoudingen en een gelijk speelveld. Tegen deze achtergrond bepleiten wij onder 
verwijzing naar de studies van ABB en Frontier een Eü-brede benadering van voorstellen voor 
kolencentrales op basis van overall-efficiëntie-overwegingen, teneinde desinvesteringen en 
schadeclaims te voorkomen en emissiereducties te optimaliseren. 

Versnellen energie-transitie 
HbR heeft samen met Siemens, Shell, Van Oord en Eneco het initiatief genomen voor de 
zogenoemde Transitie-Coalitie. Hierbij hebben zich inmiddels 60 bedrijven aangesloten. 
De Transitie-Coalitie ziet mogelijkheden om de energietransitie te versnellen en nieuwe vormen van 
bedrijvigheid te laten ontstaan. Daarvoor zijn in het Rijksbeleid de volgende randvoorwaarden van 
bepalend belang; 

het opstellen van een klimaatwet met tussendoelen voor 2030 en 2040 en 2050 om 
daarmee een meerjarige zekerheid te bieden voor de benodigde investeringsbeslissingen; 
sturing op CO2 en niet op andere beleidsdoelen, met doel- in plaats van middelvoorschriften, 
op basis van een in internationaal verband vastgestelde effectieve en stimulerende prijs 
voor C02-emissies via een bijstelling van het ETS-systeem; 
integraal Rijksbeleid via één minister voor economie, klimaat en energie; 
een borgingsmechanisme over kabinetten en overheden heen, vergelijkbaar met de 
Deltacommissaris en het Deltaprogramma; 

een investeringsfaciliteit om de risico's en onrendabele toppen te kunnen beperken van 
investeringen in innovatieve projecten met een lange terugverdientermijn. 

Realisatie flagship-projecten door markt en Rijk 
HbR stelt op basis van het combineren van private investeringen en een gerichte inzet van 
Rijksmiddelen een voortvarende realisatie van de volgende flagship-projecten voor: zekerstellen van 
een positief investeringsbesluit voor het CCS-ROAD-project (of vervangend project) en uitbreiden tot 
een haven-brede structuur voor de afvang, benutting en ondergrondse berging van CO2, realisatie 
van de warmterotonde in de Rijnmond-regio, opzetten van een waste-to-chemicals fabriek en van 
een bioraffinaderij. Realisatie vergt dat aanvullend op private bijdragen gerekend kan worden op 
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financiële bijdragen vanuit het Rijk. Wij voelen ons gesteund bij deze voorstellen door vergelijkbare 
voorstellen vanuit het project Next Level van VNO-NCW. 

3. Wegwerken belemmering: herstel eerlijke concurrentieverhoudingen tussen Rotterdam en 
de zeehavens in de buurlanden. 

Rotterdam ervaart dat haar concurrentieverhouding ten opzichte van de zeehavens in onze 
buurlanden momenteel niet fair is. Dit verschil is omvangrijk en raakt het vestigings- en 
investeringsklimaat. Het ongelijke speelveld vertaalt zich in uiteenlopende kosten aan weerszijden 
van de landsgrenzen, hierdoor dreigt port-shift met een pijnlijk verlies aan volume, meerwaarde en 
werkgelegenheid. Deze ongelijkheid kan door het havenbedrijfsleven niet jaar in, jaar uit gedragen 
worden, wij ontvangen indringende en concrete signalen dat portshift dreigt. 
Het ongelijk speelveld wordt door een stapeling van maatregelen veroorzaakt: 

de Europese Commissie heeft besloten dat de Nederlandse havenbeheerders 
vennootschapsbelasting moeten gaan betalen, zonder dat deze verplichting gelijktijdig aan 
de andere Europese zeehavens wordt opgelegd; 
de zeehavens in onze buurhavens ontvangen staatssteun van lokale en regionale 
overheden. De Branche Organisatie Zeehavens (BOZ) heeft op de Maritieme Conferentie 
met minister Schultz van 1 februari 2017 aangegeven dat een structuurversterkend fonds 
van 500 miljoen euro per jaar nodig is om het jaarlijks positieverlies van de Nederlandse 
zeehavens ten opzichte van de zeehavens in onze buurlanden te kunnen wegnemen, zijnde 
het totaal-effect van de 300 miljoen Euro per jaar staatssteun die de Vlaamse zeehavens en 
de 100 miljoen Euro per jaar die de Noord Duitse zeehavens ontvangen en de circa 100 
miljoen Euro verplichte Vpb-afdracht voor de Nederlandse zeehavenbeheerders; 
in onze buurlanden verzorgen de overheden alle investeringen in infrastructuur, ten/vijl in 
Nederland HbR meebetaalt aan noodzakelijke Rijksprojecten; 
in de buurlanden financiert de overheid de inspectiekosten, terwijl deze in Nederland aan 
bedrijven worden doorberekend. Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de Raad van 
State hierover geadviseerd alleen de kosten voor vergunningverlening aan bedrijven in 
rekening te brengen en de kosten voor handhaving en toezicht als overheidskosten op te 
vatten. De Tweede Kamer heeft op 23 februari 2017 in een Kamerbreed ondersteunde 
motie het Kabinet opgeroepen in lijn met het RvS-advies de tarieven bij te stellen. 

HbR bepleit dat het Rijk de volgende initiatieven neemt om het ongelijke speelveld te beperken 
tussen enerzijds Rotterdam en de Nederlandse zeehavens en anderzijds de zeehavens in onze 
buurlanden: 

Nederland ontwikkelt een specifieke politiek-bestuurlijke aanpak voor de Europese 
instellingen, gericht op het voor de Europese zeehavens op zo kort mogelijke termijn 
bereiken van een gelijk speelveld; 
Nederland sluit aan op internationale en Europese verplichtingen, nationale beleidskoppen 
worden vermeden en aantoonbare publieke meerkosten ten opzichte van de praktijk in onze 
buurlanden worden door het betreffende departement weggenomen dan wel 
gecompenseerd; 
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het Rijk vraagt van HbR geen financiële bijdragen meer voor Rijks-infraprojecten; 
de overheid past de tarieven voor de aan het bedrijfsleven door te berekenen 
inspectiekosten aan, in lijn met het advies van de Raad van State. 

4. Benut kans: Rijk en HbR ontwikkelen gezamenlijk een nieuw mainportbeleid. 

In de Kabinetsreactie van 5 oktober 2016 op het RLi-mainportadvies geeft het Kabinet aan het 
zeehavenbeleid te richten op toegevoegde waarde en werkgelegenheid en dat in haarzeehaven-
beleid kwalitatieve en kwantitatieve doelen samenkomen: een voldoende volume is nodig om een 
sterk netwerk in een concurrerende omgeving in stand te kunnen houden. Daarbij worden dezelfde 
prioritaire projecten benoemd als HbR hanteert, te weten duurzaamheid, innovatie, energietransitie 
en digitalisering. Deze overeenstemming maakt een gerichte inzet van Rijksinstrumenten mogelijk, 
aansluitend op de private inzet van het havenbedrijfsleven en van HbR. 
Daarbij is van belang dat Rijksinvesteringen in zeehavens een positieve bijdrage aan de 
Nederlandse economie met een multiplier van 1.8 kunnen opleveren, zoals blijkt uit de op 10 
december 2015 door IenM gepubliceerde onderzoeken. 
Rijk en havensector hebben voor uitvoering van het zeehavenbeleid de Maritieme Strategie en het 
Werkprogramma Zeehavens opgezet en in de afgelopen twee jaar succesvol uitgevoerd. Momenteel 
worden beide programma's door IenM en EZ tezamen met de sector geactualiseerd en vindt 
verlenging plaats voor een op de actualiteit geënte uitvoering in de komende twee jaar. 

Vanuit onze verantwoordelijkheid voor het toekomstgericht ontwikkelen van de mainport Rotterdam 
stelt HbR voor om in het regeerakkoord het opstellen van een nieuw mainportbeleid op te nemen. 
Een gezamenlijk opgesteld mainportbeleid 2.0 stelt ons in staat om gelijktijdig het actuele belang van 
de zeehavens voor onze economie veilig te stellen en toekomstgerichte kansen die zeehavens 
bieden op het brede terrein van industrie en transport, van innovatie en duurzaamheid te benutten. 
Het actuele belang van de Nederlandse zeehavens bestaat uit: 

een totale toegevoegde waarde van 38,3 miljard Euro in 2015, zijnde 5,7% van het BBP; 
de zeehavens zijn goed voor 336.130 arbeidsplaatsen, dat is 3,8% van de totale 
werkgelegenheid in Nederland. 

Ons pleidooi voor een mainportbeleid 2.0 sluit aan bij de voorstellen van VNO-NCW in haar project 
Next Level. Een gericht mainportbeleid 2.0 stelt ons in staat om flexibel in te spelen op de 
veranderingen in economie en beleid, waarbij wij bedreigingen willen weren en kansen willen 
benutten. Zo willen wij automatisering en digitalisering niet opvatten als een bedreiging, maar als een 
stimulans voor het moderniseren van de arbeidsmarkt, waarmee we bijdragen aan een aantrekkelijk 
vestigings- en investeringsklimaat. Evenzeer zien wij de energietransitie niet als een bedreiging voor 
bestaande transportstromen en bedrijven, maar biedt een juiste uitvoering ook een kans voor het 
ontwikkelen van nieuwe business cases en nieuwe vormen van bedrijvigheid. 
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