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Dit hoofdstuk bevat het voorwoord van onze Algemene Directie en het bericht van de Raad van Commissarissen.

Daarnaast staan in de paragraaf In het kort enkele belangrijke mijlpalen en cijfers over de periode 1 januari tot en met 31

december 2015. Tot slot laten we in een schema de verdere opbouw van dit jaarverslag zien.
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1.1 Voorwoord Algemene Directie
2015: een recordjaar met een verhaal

De haven van Rotterdam liet in 2015 een zeer gezonde groei zien. De overslag groeide met 4,9% tot een niet eerder

vertoonde omvang van ruim 466 miljoen ton. Deze stevige groei komt bijna volledig voor rekening van de toegenomen

overslag van ruwe olie en olieproducten. Door de lage olieprijs draaien de raffinaderijen op volle toeren, waardoor veel

olie en olieproducten werden aan- en afgevoerd. Tegelijkertijd zien we de keerzijde van de lage olieprijs: investeringen

worden substantieel teruggeschroefd omdat ze minder rendabel worden. Hierdoor kennen de maritieme en offshore

sector in Rotterdam moeilijke tijden.

Hoewel het Rotterdamse haven- en industriecomplex voor een groot deel zijn groei aan olie dankt, bevindt de haven zich

in een transitiefase. Hierin richten we ons niet alleen op het versterken en verduurzamen van het bestaande op fossiele

grondstoffen gebaseerde cluster. We richten ons ook op investeringen in nieuwe sectoren om de robuustheid en de groei

van de haven op de lange termijn zeker te stellen. Dat zien we ook terug in de verschillende investeringen die afgelopen

jaar werden gedaan of aangekondigd. Zo maakten belangrijke klanten als Shell en ExxonMobil zeer grote investeringen

in hun raffinaderijen bekend. Aan de andere kant startte Neste met de bouw van een fabriek voor de productie van

biopropaan en Sif en Verbrugge begonnen met de constructie van hun faciliteit om op Maasvlakte 2 pylonen voor

windturbines op zee te gaan maken. En de bouw van een LNG-breakbulkterminal vorderde, waardoor bunkerschepen in

de toekomst makkelijk voorzien kunnen worden van deze relatief schone brandstof. We faciliteren het nieuwe en

koesteren en versterken het bestaande. Dit laatste uit zich ook in een programma dat werd gestart met het doel het

chemische en raffinagecluster dat onze haven rijk is, verder te verstevigen. Samen met onze klanten,

brancheorganisaties en overheden werken we aan maatregelen om het vestigingsklimaat te versterken en ketens verder

te integreren.

2015 was het jaar waarin klimaatverandering door de Klimaattop in Parijs volop in de belangstelling stond. In Rotterdam

zetten we volop in op het minder milieubelastend maken van fossiele brandstoffen en het verder ontwikkelen van

hernieuwbare energie. Niet voor niets heeft Rotterdam nu al een van de meest energie-efficiënte raffinage- en

chemieclusters en het grootste biobased cluster ter wereld. We hebben de ambitie koploper te blijven en door grote in het

oog springende projecten als afvang en opslag van CO2 en het hergebruiken van havenwarmte deze voorsprong verder

uit te bouwen. Bestaande faciliteiten, waaronder de nieuwe moderne kolencentrales op de Maasvlakte, kunnen bij beide

onderwerpen een belangrijke rol spelen en bijdragen aan de kennisopbouw waar de wereld haar voordeel mee kan doen.

Hierbij geldt dat CO2-reductie leidend moet zijn en niet de energiebron.

Het afgelopen jaar werden op Maasvlakte 2 twee nieuwe containerterminals van APM Terminals en RWG officieel

geopend. Zij draaiden nog niet op volle capaciteit, zodat rederijen nog geen substantiële hoeveelheden ladingstromen

naar deze nieuwe terminals verlegden. Hierdoor en door de scherpe internationale concurrentie en de minder goed

draaiende wereldeconomie nam de containeroverslag licht af. We hebben er vertrouwen in dat met het op stoom komen

van deze nieuwe terminals Rotterdam haar positie in de containermarkt verder kan versterken. We zijn in Rotterdam met

onze goede nautische bereikbaarheid en onze uitstekende faciliteiten en dienstverlening goed gepositioneerd om ook

hier verder te groeien. Zo wordt hard gewerkt aan versterking van het spoorproduct, wat leidde tot een toename van het

spoorvervoer. Nieuwe treindiensten werden gestart en de frequentie van bestaande verbindingen werd opgevoerd. Niet

alleen het spoorproduct, maar ook de positie van de binnenvaart werd versterkt met de ingebruikname van het nieuwe

containertransferium in Alblasserdam. Hierdoor kunnen met binnenvaartschepen meer containers van de terminals op de

Maasvlakte worden aan- en afgevoerd.
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lading van terminals op Maasvlakte 1 naar Maasvlakte 2 te voorkomen.

Gedurende het afgelopen jaar finaliseerden we onze nieuwe Ondernemingsstrategie, die voor de komende vijf jaar is

opgesteld. Centraal daarin staat onze nieuw geformuleerde missie: we creëren economische en maatschappelijke

waarde door samen met klanten en stakeholders duurzame groei te realiseren in de haven van wereldklasse. De

komende jaren zal ons dagelijks handelen voor een belangrijk deel worden ingegeven door de prioriteiten die in de

nieuwe Ondernemingsstrategie zijn vastgelegd. Daarbij gaat het om het bestendigen én het versterken van de positie

van onze haven in volwassen markten, groeimarkten en nieuwe markten. Daar past ook bij dat onze haven

toonaangevend moet blijven in de duurzaamheid van ketens en clusters. En dat de infrastructuur optimaal wordt benut

om de meest efficiënte en veilige afhandeling van lading via alle modaliteiten te organiseren. Dat vraagt om innovaties op

tal van gebieden.

Dankzij de verdere groei van de overslag laat 2015 voor Havenbedrijf Rotterdam een gezond financieel resultaat zien. Dit

stelt ons in staat te blijven investeren in de haven. Zorgen voor hoogwaardige infrastructuur is voor ons de belangrijkste

manier om bij te dragen aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor het internationale bedrijfsleven. En dat betaalt zich

ook uit. Voor elke euro die het Havenbedrijf in de Rotterdamse haven investeert, werd de afgelopen jaren vijf tot zeven

euro door het aanwezige bedrijfsleven geïnvesteerd. Dat Rotterdam qua infrastructuur tot de beste havens van de wereld

behoort wordt ook erkend: het World Economic Forum plaatste Nederland met Rotterdam wederom als eerste op de lijst

met de beste haveninfrastructuur ter wereld. Onze ambitie is die positie te continueren, zodat Rotterdam internationaal

de meest aantrekkelijke haven blijft.

De focus van Rotterdam op efficiëntie en veiligheid wordt ook weerspiegeld door het beperkte aantal significante

nautische incidenten dat in de Rotterdamse haven plaatsvond. Dat is belangrijk voor een haven waar de vlotte en veilige

afwikkeling van de scheepvaart hoog in het vaandel staat. Ook hier onderscheidt Rotterdam zich op een positieve

manier.

Tot slot bedanken we onze medewerkers voor hun toewijding, grote betrokkenheid en flexibiliteit in 2015. Wij rekenen

ook in 2016 op hun inzet om gezamenlijk bij te dragen aan een succesvol jaar voor de Rotterdamse haven.

Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Rotterdam, 26 februari 2016

de Algemene Directie

Allard Castelein, Ronald Paul en Paul Smits
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1.2 Bericht van de Raad van Commissarissen

De haven bevindt zich in een dynamisch tijdperk, waarin ontwikkelingen elkaar zeer snel opvolgen. De lagere

groeiperspectieven van de Europese economie en de wereldhandel, de sterke concurrentie tussen de containerhavens,

de klimaatverandering en de daaruit voortvloeiende uitdagingen op het gebied van energietransitie en CO2-reductie zijn

belangrijke aanleidingen om de strategie van Havenbedrijf Rotterdam tegen het licht te houden.

In 2015 hebben wij met de directie uitvoerig stilgestaan bij de herijking van de strategie die nodig is om de uitdagingen

waar het Havenbedrijf de komende jaren voor staat het hoofd te kunnen bieden. Wij ondersteunen de prioriteiten die zijn

gesteld in de in 2015 vastgestelde Ondernemingsstrategie 2016-2020. De sleutel naar een bestendige, sterke positie van

de haven van Rotterdam die ook op lange termijn zorgt voor welvaart en werkgelegenheid is enerzijds het vasthouden en

koesteren van de bestaande, omvangrijke activiteiten en anderzijds zorgen voor innovatie en diversificatie van de

activiteiten in de haven.

Naast de veranderingen in de energiesector hebben wij in 2015 aandacht gevraagd voor andere internationale

ontwikkelingen, waaronder die op het gebied van cyber security. Het Havenbedrijf alsook de bedrijven in het haven- en

industriecomplex zijn in toenemende mate afhankelijk van ICT-voorzieningen. Relatief korte uitval hiervan kan langdurige

effecten hebben. Aandacht voor de dreigingen op het gebied van cyber security voor deze ICT-voorzieningen is van

belang.

2015 was het jaar waarin de nieuwe containerterminals op Maasvlakte 2 officieel in gebruik genomen werden. Door deze

capaciteitsuitbreiding kan de overslag de komende jaren groeien en versterkt Rotterdam haar concurrentiepositie. Wat

betreft de verbindingen naar het achterland blijft verbetering van het spoorgoederenvervoer het belangrijkste

aandachtspunt. Vooral in dat kader heeft de directie ons een tweetal belangrijke en grote investeringen ter goedkeuring

voorgelegd. Wij hebben de investeringen in de Container Exchange Route (CER), die uitwisseling van containers tussen

de terminals op Maasvlakte 1 en 2 vereenvoudigt, en het omleggen van de Havenspoorlijn via het Theemswegtracé

beide positief beoordeeld.

Tevens hebben wij belangrijke investeringen goedgekeurd met betrekking tot de ontwikkeling van Coolport, Maasvlakte

Plaza, de vestiging van Sif en Verbrugge op Maasvlakte 2 en Koole Tankstorage Minerals.

In 2015 is ons een participatie van het Havenbedrijf voorgelegd in een investeringsfonds dat een belangrijke impuls zou

kunnen geven aan het innovatie-ecosysteem in de haven ten behoeve van bestaande en nieuwe klanten. Definitieve

besluitvorming hierover heeft door het Havenbedrijf nog niet plaatsgevonden. Merel van Vroonhoven heeft in 2015 niet

deelgenomen aan de beraadslaging en besluitvorming over fondsinvesteringen met het oog op het vermijden van de

schijn van mogelijke belangenverstrengeling gezien haar functie bij AFM.

Samenstelling Raad van Commissarissen
Per 1 juli 2015 eindigde de eerste termijn van Merel van Vroonhoven. Met het oog op haar aantreden bij AFM heeft zij

aangegeven niet herbenoemd te willen worden. Wij hebben in overleg met de aandeelhouders en de Ondernemingsraad

(OR) gezocht naar een goede kandidaat voor invulling van deze vacature, waarvoor het versterkt aanbevelingsrecht gold

van de OR. Wij zijn zeer content dat per 1 januari 2016 de vacature vervuld is door Miriam Maes. Aan de Algemene

Vergadering van Aandeelhouders (AvA) is tevens de herbenoeming van Rob Frohn voorgelegd, eveneens per 1 januari

2016. Ook met deze herbenoeming heeft de AvA ingestemd, waarmee de Raad van Commissarissen per 1 januari 2016

weer op volle sterkte is.
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Bijeenkomsten Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen heeft in 2015 vijf keer vergaderd. De vergaderingen bestonden uit reguliere

vergaderingen, een strategische sessie en een telefonische vergadering over de halfjaarcijfers.

Gebruikelijk hebben wij ook één keer per jaar overleg met de OR. Dit jaar gaf de OR er de voorkeur aan een gesprek te

hebben met de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Daarbij is gesproken over de invulling van de vacature

binnen de Raad van Commissarissen en overige ontwikkelingen binnen de onderneming en de Raad van

Commissarissen. Daarnaast bezochten wij in 2015 klanten en spraken wij met medewerkers van het Havenbedrijf.

Commissies
De Raad van Commissarissen heeft de volgende permanente commissies: de auditcommissie en de

remuneratiecommissie.

De auditcommissie bestond in 2015 uit: Rob Frohn (voorzitter), Mel Kroon en (tot 1 juli 2015) Merel van Vroonhoven. De

commissie heeft vier keer vergaderd. Alle leden waren bij alle bijeenkomsten aanwezig. De belangrijkste onderwerpen

die zijn besproken en van advies zijn voorzien richting de Raad van Commissarissen zijn: selectie nieuwe accountant,

lange termijn financieel model, financieel plan, kwartaalrapportages en de IV-strategie.

De remuneratiecommissie bestond in 2015 uit: Timo Huges (voorzitter) en Rutger van Slobbe. De commissie heeft drie

keer vergaderd. Beide leden waren bij de bijeenkomsten aanwezig. De belangrijkste onderwerpen die zijn besproken en

van advies zijn voorzien richting de Raad van Commissarissen zijn: targets Algemene Directie 2015, (her-)benoemingen

2015/2016 en het beloningsbeleid. De functioneringsgesprekken met de leden van de directie zijn door de leden van de

remuneratiecommissie gevoerd.

Evaluatie Raad van Commissarissen
De zelfevaluatie van de Raad van Commissarissen over 2014 vond begin 2015 plaats. Daarbij kwam naar voren dat wij

tevreden zijn over de kwaliteit van de discussie met de algemene directie. Dit is bevestigd in de zelfevaluatie van de

Raad van Commissarissen over 2015 welke eind 2015 heeft plaatsgevonden. De Raad van Commissarissen is goed in

balans voor wat betreft deskundigheid en ervaring.

Woord van dank
Wij danken alle medewerkers voor hun inzet en hun betrokkenheid.

Richting aandeelhouders ook een woord van dank voor de open dialoog en discussie en hun betrokkenheid bij

Havenbedrijf Rotterdam.

Rotterdam, 26 februari 2016

Raad van Commissarissen

Rutger van Slobbe (voorzitter)

Rob Frohn

Timo Huges

Mel Kroon

Miriam Maes
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1.3 In het kort

Kerncijfers 

TOTALE OVERSLAG

466,4
miljoen ton overslag in 2015.

OMZET

676,9
miljoen euro omzet in 2015.

MARKTAANDEEL

38,0 %
marktaandeel in Hamburg-Le Havre range in 2015
(t/m derde kwartaal).

SCHONE SCHEPEN

1.786
scheepsbezoeken met ESI-korting.

MODAL SPLIT

46,2%
van de afvoer van containers vanaf de Maasvlakte
ging via de weg in de eerste helft van 2015.

CO2-FOOTPRINT

10,6%
CO2-reductie ten opzichte van 2010.

HAVENGEBIED

5.968
hectare havengebied in 2015 (incl. uitgeefbaar
terrein Maasvlakte 2).

AANTAL MEDEWERKERS

1.113
ultimo 2015.
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Mijlpalen

OPENING ONDERZEEBOOTLOODS
OP RDM
Opening Onderzeebootloods als evenementenhal
na grootschalige renovatie.

ONTVANGST EERSTE LNG-
AANGEDREVEN SCHIP 
Eerste LNG-aangedreven megacontainerschip, de
UASC Barzan, doet Rotterdamse haven aan.

START PORTXL
Lancering van het start-up acceleratorprogramma
PortXL in samenwerking met internationaal
erkende partners.

LANCERING POR ONLINE
Havenbedrijf lanceert nieuwe, servicegerichte
website voor klanten en bezoekers van de
Rotterdamse haven.

INVESTERINGSBESLISSINGEN
CONTAINER EXCHANGE ROUTE EN
THEEMSWEGTRACÉ
Raad van Commissarissen beoordeelt
investeringen Container Exchange Route (CER)
en Theemswegtracé beide positief.

750.000STE BEZOEKER
FUTURELAND
Informatiecentrum FutureLand ontvangt
750.000ste bezoeker.

OPENING
CONTAINERTRANSFERIUM
Opening containertransferium BCTN in
Alblasserdam.

UITBREIDING WE-NOSE NETWERK
Uitbreiding van het we-nose netwerk van 89 naar
152 ‘elektronische neuzen’.
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1.4 Opbouw van dit verslag
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VERSLAG VAN 
HET HAVENBEDRIJF



Dit hoofdstuk beschrijft de Rotterdamse haven en Havenbedrijf Rotterdam anno 2015. Het bevat onder andere feiten en

cijfers over de haven en actuele trends en ontwikkelingen die van belang zijn voor de haven. Daarnaast geeft dit

hoofdstuk het profiel van Havenbedrijf Rotterdam weer en beschrijft het hoe Havenbedrijf Rotterdam economische en

maatschappelijke waarde creëert.
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2.1 De haven

Het havengebied
De haven van Rotterdam is het grootste logistieke en industriële knooppunt van Europa. Met een overslag van 466,4

miljoen ton goederen in 2015 is Rotterdam de grootste Europese zeehaven. Het havengebied van Rotterdam biedt als

enige haven in Noordwest-Europa onbeperkt toegang aan de meest diepstekende schepen. Door de aanleg van

Maasvlakte 2 beschikt de haven over ruimte voor verdere groei.

Hamburg-Le Havre range
De Rotterdamse haven is de grootste zeehaven van Europa. De Rotterdamse haven opereert in de zogenoemde

Hamburg-Le Havre (HLH) range. Hiertoe behoren de volgende havens van Noordwest-Europa: Hamburg, Bremerhaven,

Wilhelmshaven, Amsterdam, Rotterdam, Zeeland Seaports, Antwerpen, Gent, Zeebrugge, Duinkerken en Le Havre.

Rotterdam heeft hierin het grootste marktaandeel (38,0% tot en met het derde kwartaal 2015), daarna volgen de havens

van Antwerpen (16,9%), Hamburg (11,3%) en Amsterdam (8,0%).

De haven dankt haar leidende positie aan de uitstekende bereikbaarheid via zee. Aan de intermodale verbindingen, het

havenbedrijfsleven en aan de 180.000 mensen die in en voor het haven- en industriegebied werkzaam zijn. De haven

van Rotterdam is een belangrijk logistiek knooppunt. Met meer dan 45 chemische bedrijven en 5 raffinaderijen is de

Rotterdamse haven een van ’s werelds grootste olie- en chemiecentra. En de haven van Rotterdam biedt digitale

dienstverlening om goederenketens optimaal in te richten. Met een uitgebreid netwerk aan achterlandverbindingen

(binnenvaart, spoor, weg en pijpleiding) en shortsea-/feederdiensten stelt Rotterdam de aan- en afvoer van en naar de

Europese markt zeker. Lees meer over de ontwikkeling van ons marktaandeel in de paragraaf Global Hub.
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Feiten en cijfers

Profiel van de haven

Totale oppervlakte haven 12.606 ha

Oppervlakte land 7.796 ha

Waarvan uitgeefbaar terrein 5.968 ha

Oppervlakte water 4.810 ha

Totale lengte Rotterdams havengebied 42 km

Waterdiepte N.A.P. (max.) 24 m

Kademuren 74,5 km

Zee- en binnenvaartsteigers 116

Oevers (glooiingen) 202,3 km

Aantal binnengekomen schepen

Zeeschepen 29.122

Scheepsbewegingen (zeevaart) 76.527

Zeehavengerelateerde toegevoegde waarde en

werkgelegenheid (inclusief Dordrecht) (bron:

Havenmonitor 2014)

Directe en indirecte toegevoegde waarde 21,5 mrd euro

In percentage van totaal Nederland 3,2%

Directe en indirecte werkgelegenheid 184,269

In percentage van totaal Nederland 2,1%
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Trends en ontwikkelingen
Veranderingen in de maatschappij volgen elkaar in rap tempo op. Hieronder volgt een overzicht van de laatste inzichten

in trends en ontwikkelingen die van invloed zijn op de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven.

Wereldeconomie herstelt licht, Europese economie groeit langzaam
In vergelijking met de vorige decennia groeit de wereldeconomie gematigd. De groeicijfers in Azië zijn lager dan het

vorige decennium, met China als meest recent voorbeeld van een afzwakkende economie. Hetzelfde geldt voor Zuid-

Amerika en Rusland. De Verenigde Staten laten een economische opleving zien en ook de Europese economie bevindt

zich in een opwaartse cyclus. Desondanks verwacht het IMF een periode van langdurig lage groei. Door de lagere groei

nam de wereldhandel in de afgelopen periode minder snel toe. Het protectionisme nam echter wel toe. Landen

stimuleren steeds meer hun eigen industrie, wat tot minder internationale handel leidt. Daartegenover staat dat het Trans

Atlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), het vrijhandelsverdrag tussen de VS en Europa waarover wordt

onderhandeld, moet leiden tot extra groei van de Europese economie, banen en innovatie.

Schaalvergroting in containersector
Lage marges in de containersector zorgen ervoor dat containerrederijen zoeken naar schaalvergroting door consolidatie

en grotere schepen. Recente voorbeelden van consolidatie zijn de fusie tussen Cosco en China Shipping en de

overname van APL door CMA CGM. Naar verwachting zullen allianties zich nog meer dan voorheen gaan richten op

hubs om zo schaalvoordelen te behalen. De positie van Rotterdam is dan gunstig, hoewel de keuzes van rederijen nog

onvoorspelbaar zijn. In Rotterdam kan dat leiden tot volumeverschuivingen tussen de terminals en meer pieken. De

operationele afhandeling, bijvoorbeeld bij de binnenvaart, komt onder druk te staan. Naadloze uitwisseling en efficiënte

afhandeling naar het achterland worden daarom nog belangrijker.

…en toenemende concurrentie
De toegenomen containercapaciteit en de concurrentie vanuit de Baltische en mediterrane havens zorgen voor

toenemende concurrentie om transhipmentlading en om het achterland. Veel van de Rotterdamse containerlading heeft

de bestemming Noordrijn-Westfalen en omgeving, terwijl juist Zuid-Duitsland de regio is met hoge groeicijfers. Het

economisch zwaartepunt van Europa verschuift richting Polen, Slowakije en Tsjechië. Dit alles vraagt om een nog

stevigere focus op achterlandverbindingen van Rotterdam, waarbij het spoor een zeer belangrijke troef is.

Near- en reshoring winnen aan populariteit
Nearshoring (het verplaatsen van productie naar dichtbijgelegen landen) en reshoring (het terughalen van productie)

winnen aan populariteit. Dit is het gevolg van toegenomen arbeidskosten in Azië en hogere eisen van de markt (time-to-

market). Aantrekkelijke locaties voor nearshoring zijn Turkije en Oost-Europese landen, met als gevolg een mogelijke

verschuiving van intercontinentale stromen naar intra-Europese stromen.

Raffinage, chemie en staal onder druk
De Europese raffinagesector heeft last van afnemende vraag naar olie, toenemende concurrentie van nieuwe

raffinaderijen in het Midden-Oosten en Rusland en de schalieoliewinning in de VS. Daarnaast nemen de productiekosten

toe door nieuwe zwavelnormen die van kracht zijn. De historisch lage olieprijs leidde er in de afgelopen periode wel toe

dat de olieopslag in Rotterdam is toegenomen en de raffinaderijen in Rotterdam weer goede marges halen. Ook

kondigden ExxonMobil en Shell grote investeringen in hun raffinaderijen aan.

De Europese chemiesector, die jarenlang nieuwe investeringen naar Azië zag gaan, krijgt nu ook concurrentie van de

VS. Dankzij schaliegaswinning kan de VS nu ook goedkope grondstoffen en energie aan haar chemiesector bieden.
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De afgelopen jaren zijn in Europa al veel staalfabrieken gesloten als gevolg van het vervangen van staal door kunststof in

met name de auto-industrie. We zien dat de import van ijzererts, waarvoor Rotterdam een unieke positie heeft, wordt

vervangen door import van staal. Staalproducten kunnen ook in andere havens worden overgeslagen.

Belangrijk voor de concurrentiepositie van de industrie is verdere ketenintegratie en energie-efficiëntie in het raffinage- en

chemiecluster, en tegelijkertijd doorontwikkeling van biobased chemie. Dit kan worden bereikt door te investeren in

overkoepelende (energie-)infrastructuur voor de petrochemie en de biobased chemie. Verder biedt het opschuiven naar

hoogwaardiger chemie nieuwe kansen voor het industrieel complex, evenals recycling. Ook het goedkoop inkopen van

ethaan, propaan en butaan biedt kansen voor versterking van het chemiecluster.

Maritieme sector en offshore
De lage olieprijs heeft voor de maritieme sector ook een keerzijde. Er wordt minder geïnvesteerd in het exploreren van

nieuwe olievelden en de bouw van boorplatforms. Hierdoor hebben veel bedrijven in de scheepsbouw, waterbouw en

offshoretechniek minder opdrachten.

Maar er zijn ook kansen voor de offshore. Naar verwachting zullen in de periode tot 2030 honderden olie- en

gasplatforms in de Noordzee ontmanteld worden. Tegelijkertijd zullen er veel offshorewindparken worden gebouwd.

Rotterdam is vanwege de ligging en aanwezige ruimte gunstig als ‘thuishaven’ voor deze activiteiten. Dit blijkt uit

diverse vestigingen in de haven in het afgelopen jaar. Deze activiteiten leiden tot een hoge indirecte toegevoegde

waarde, spin-off van nieuwe bedrijven en veel kennisintensieve werkgelegenheid voor de regio.

Energietransitie als grote uitdaging
Sinds vorig jaar wordt wereldwijd meer geïnvesteerd in duurzame elektriciteitsproductie (wind, zon, biomassa) dan in

fossiele elektriciteitsproductie (kolen, gas, olie). Dit laat zien dat de energietransitie al gaande is. Transport wordt steeds

duurzamer. De markt voor LNG ontwikkelt zich snel.

Eind 2015 kwamen 195 landen in Parijs samen tot een Klimaatakkoord. De afspraken moeten ertoe leiden dat de

opwarming van de aarde onder de twee graden blijft. Het streven is zelfs 1,5 graad. Afgesproken is dat de CO2-uitstoot

uiterlijk in 2030 zal pieken om daarna drastisch te worden afgebouwd naar een CO2-neutrale wereld vanaf 2050.

Aangezien elektriciteitsopwekking en de productie van fossiele brandstoffen in het Rotterdamse haven- en

industriecomplex het grootste deel van de CO2-uitstoot in Rotterdam veroorzaken, is energietransitie voor onze haven

een belangrijke uitdaging voor de komende decennia. Lees meer over wat Havenbedrijf Rotterdam met partners doet aan

energietransitie in de paragraaf Europe’s Industrial Cluster.

Belang van Data & ICT voor logistiek
De mogelijkheden van internet en digitale technologieën nemen snel toe. Havens en logistieke ketens kunnen nog veel

verbeteren op dit gebied. Onder invloed van diverse trends (onder andere Internet of Things, Big Data en Augmented

Reality) nemen de mogelijkheden voor logistieke verbeteringen toe. Uitwisseling van informatie kan leiden tot verbetering

van de ketenefficiëntie. De transparantie van data in de keten kan een belangrijk concurrentievoordeel zijn voor

Rotterdam. Informatietechnologie, met name op het gebied van logistiek, is voor de concurrentiepositie zeer belangrijk en

zal daarom verder moeten worden ontwikkeld. De keerzijde van deze technologische ontwikkelingen is een verhoogd

risico op cybercrime.
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Nieuwe productiemethoden
De komende vijf jaar zal 3D-printing een verdere innovatie betekenen voor de maak- en maintenance-industrie. Echter,

3D zal in deze periode naar verwachting nog weinig effect hebben op de goederenstromen. Op de langere termijn kan

het leiden tot een afname van massaproductie en een toename van lokale ‘kleinschalige’ on-demandproductie. Dit heeft

dan gevolgen voor de supply chain, bijvoorbeeld input van materiaal voor de printers en recycling.

In 2015 nam Havenbedrijf Rotterdam samen met InnovationQuarter en RDM Makerspace het initiatief voor een pilot met

3D-printing. Lees hier meer over op onze website.

Verschuivingen in de arbeidsmarkt
De werkgelegenheid in de haven verschuift als gevolg van automatisering en robotisering. Technologische

ontwikkelingen zorgen voor vraag naar een steeds hoger opleidingsniveau. Met name de nieuwe capaciteit en

automatisering van terminals en (tijdelijke) vermindering van banen hebben in het afgelopen jaar geleid tot onrust bij

werknemers in de containersector. Uit een recente studie van het onderzoeksbureau SEOR naar de totale

werkgelegenheid in de haven blijkt dat er jaarlijks 2400 vacatures voor zowel technische als logistieke functies zullen

ontstaan. Ook in de maritieme zakelijke dienstverlening wordt groei verwacht. De arbeidsmarkt moet flexibeler worden

om in te kunnen spelen op de dynamiek, zoals hierboven geschetst. Lees meer over werkgelegenheid in de haven in de

paragraaf Werk.
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Topagenda 2015-2016
De ontwikkelingen leiden niet tot verandering van de ambitie zoals verwoord in onze Havenvisie. Ze geven wel aanleiding

om prioriteiten te stellen of in te zetten op nieuwe kansen. In 2015 hebben wij deze prioriteiten en nieuwe kansen samen

met de Havenvisiepartners (Deltalinqs, gemeente Rotterdam, provincie Zuid-Holland en het Rijk) vastgelegd in een

topagenda 2015-2016. Deze topagenda bestaat uit de volgende tien punten:

1. Verbeteringen in de keten.

2. Integrale aanpak spoorketen.

3. Investeringsagenda Haveninfrastructuur.

4. Havensamenwerking.

5. Level Playing Field.

6. Deltaplan Energie-infrastructuur.

7. Verbreding van markten.

8. Veiligstellen van milieuruimte voor ontwikkeling.

9. Onderwijs gericht op arbeidsmarkt.

10. Krachten bundelen voor innovatie.

Samen met het Rijk, ProRail, vervoerders en operators werkt Havenbedrijf Rotterdam actief aan de verbetering van het

spoorgoederenvervoer. Lees hier meer over in de paragraaf Bereikbaarheid.
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2.2 Profiel Havenbedrijf Rotterdam

Doel Havenbedrijf Rotterdam
Havenbedrijf Rotterdam is beheerder, exploitant en ontwikkelaar van het Rotterdamse haven- en industriegebied. Als

naamloze vennootschap hebben wij twee aandeelhouders: gemeente Rotterdam en de Staat.

De statutaire doelen van Havenbedrijf Rotterdam zijn:

- ontwikkeling, aanleg, beheer en exploitatie van het haven- en industriegebied in Rotterdam;

- bevorderen van een effectieve, veilige en efficiënte scheepvaartafwikkeling in de Rotterdamse haven en het

aanloopgebied voor de kust.

Kernwaarden
Onze kernwaarden zijn de belangrijkste waarden in onze organisatie. Ze helpen ons om ons werk te doen,

samenwerking te bevorderen en de Ondernemingsstrategie te realiseren. Ook geven ze aan hoe wij door de

buitenwereld gezien willen worden. Met de vaststelling van onze nieuwe Ondernemingsstrategie zijn onze kernwaarden

onveranderd:

Passie: passie voor de haven en ons vak.

Samen: samenwerken onderling, maar ook samen met stakeholders, klanten en aandeelhouders om onze

gezamenlijke ambities te realiseren.

Steeds verbeteren: continu innoveren en ontwikkelen, grenzen verleggen.

Vertrouwd: vertrouwd voor onze omgeving, een zorgvuldige en betrouwbare partner, voortbouwend op onze

solide basis.

Verantwoordelijkheid
Havenbedrijf Rotterdam heeft invloed op mensen, bedrijven en leefomgevingen in en om de Rotterdamse haven en in

toenemende mate ook in het buitenland. Wij voelen ons verantwoordelijk voor de wijze waarop wij ons werk verrichten en

wat dit meebrengt voor de mensen die afhankelijk zijn van onze inzet. Vanuit deze verantwoordelijkheid staan de

principes van de United Nations Global Compact (UNGC) over mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en anti-

corruptie in onze bedrijfscode.

Organogram
Binnen Havenbedrijf Rotterdam zijn afdelingen verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het onderhoud van het haven-

en industriegebied. Daarnaast kent Havenbedrijf Rotterdam commerciële afdelingen die verantwoordelijk zijn voor het

vinden en binden van bedrijven die actief zijn in de haven. De divisie Havenmeester voert namens de

(Rijks)Havenmeester publiekrechtelijke taken uit, zoals verkeersbegeleiding, inspectie en incidentenbestrijding. Ten slotte

zijn er stafafdelingen zoals Human Resources, Finance, Communications & External Affairs en Procurement. Bekijk ons

organogram op onze website.
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Waardecreatie
Havenbedrijf Rotterdam creëert economische en maatschappelijke waarde door te investeren in nieuwe haventerreinen.

Wij investeren in openbare infrastructuur zoals wegen in het havengebied en in klantspecifieke infrastructuur zoals

kademuren en aanlegsteigers. Om de scheepvaart optimaal af te wikkelen, investeren wij in een verkeersbegeleidend

systeem, patrouillevaartuigen en incidentenbestrijding. Het waardecreatiemodel van Havenbedrijf Rotterdam kan als

volgt schematisch worden samengevat:
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De belangrijkste inkomstenstromen van Havenbedrijf Rotterdam zijn afkomstig uit erfpacht en uit havengelden. Wij geven

haventerreinen uit in erfpacht aan het havenbedrijfsleven, zoals op- en overslagbedrijven en de chemische industrie

waaronder energieproducenten. Havengelden ontvangen wij van internationale rederijen (via cargadoors) wanneer hun

schepen gebruikmaken van onze haven.

De belangrijkste maatschappelijke aspecten die in de logistieke keten in de haven aan de orde zijn, hebben te maken

met werkgelegenheid, samenwerking, bereikbaarheid, veiligheid, duurzaamheid en milieu. Met onze inzet en

investeringen creëren wij niet alleen economische waarde, maar ook waarde op deze aspecten die onze stakeholders

belangrijk vinden. Hierbij houden wij rekening met trends en ontwikkelingen in onze omgeving en de risico's die hieruit

voortvloeien.

Belangrijke leveranciers voor Havenbedrijf Rotterdam zijn:

• aannemers, voor aanpassingen en onderhoud haveninfrastructuur;

• baggerbedrijven, voor het op diepte houden van waterwegen;

• scheepsbouwbedrijven, voor aanschaf en onderhoud van onze vaartuigen;

• ICT-bedrijven, voor efficiënte informatievoorziening bij de scheepvaartbegeleiding.

Klanten
Het succes van de haven van Rotterdam wordt bepaald door de bedrijven die zijn gevestigd in het haven- en

industriegebied en de bedrijven die gebruikmaken van de haven. Dit zijn de klanten van Havenbedrijf Rotterdam. Onze

strategie is er daarom primair op gericht om onze bestaande klanten te ondersteunen in het verbeteren van hun

concurrentiepositie en om nieuwe klanten aan te trekken die de haven als geheel versterken. Dit doen wij door te

investeren in specifieke infrastructuur voor onze klanten en in openbare infrastructuur ten bate van het gehele

havencomplex.

Havenbedrijf Rotterdam kent twee categorieën klanten: vestigingsklanten en overslagklanten. Vestigingsklanten zijn

bijvoorbeeld raffinaderijen, chemiebedrijven, expediteurs en terminals voor over- en opslag. Overslagklanten zijn onder

andere container- en bulkrederijen. Met verladers en logistiek dienstverleners hebben wij formeel geen contractuele

relatie. Toch vinden wij het belangrijk om ook een goede en hechte relatie met hen te onderhouden. Dit omdat zij grote

invloed hebben op de goederenstromen. Verladers vormen daarom een derde categorie: de indirecte klanten.

PoR Online: digitale dienstverlening voor onze klanten
In 2015 lanceerde Havenbedrijf Rotterdam een volledig vernieuwde website. Het online platform Port of Rotterdam (PoR)

Online heeft een nieuwe uitstraling en beoogt een andere, meer serviceverlenende en klantgerichte invulling. Op de

website vinden bezoekers onder andere nieuws en informatie over de Rotterdamse haven. Maar ook de onlinevariant

van Haven in Cijfers, InlandLinks, KING en dit jaarverslag zijn onderdeel van PoR Online. Met PoR Online willen wij de

concurrentiepositie van de Rotterdamse haven als logistiek knooppunt en industriecomplex van wereldniveau versterken.

De nieuwe website is een eerste stap naar wat wij ‘de slimste haven’ noemen. Portofrotterdam.com is daarbij ons portaal.

De ingang voor bezoekers naar een wereld van digitale dienstverlening die erop is gericht de route via Rotterdam zo

soepel en efficiënt mogelijk te laten verlopen. Een wereld waarin data rondom alle bewegingen in de haven vrij en

realtime beschikbaar zijn en waarin het bedrijfsleven in en om de haven optimaal op elkaar is aangesloten. Samen met

klanten en andere partners willen wij PoR Online uitbreiden door meer nieuwe onlineproducten en -diensten te

ontwikkelen om onze bezoekers nog beter van dienst te zijn.
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Stakeholders
Behoud en versterking van de Rotterdamse haven kan alleen in samenwerking en dialoog met bedrijfsleven, overheid,

maatschappelijke partners en omwonenden. De haven moet kunnen groeien in balans met haar omgeving. Wij hechten

grote waarde aan transparantie, eerlijkheid en respect voor verschillende gezichtspunten en belangen en gaan de

dialoog met onze stakeholders proactief en structureel aan.

Deze principes vormen de basis voor de aanpak van ons Strategisch Omgevingsmanagement (SOM). Hiermee willen wij

een duurzame relatie met de omgeving opbouwen, (gezamenlijke) doelen realiseren en afgewogen keuzes in projecten

maken. Wij hanteren een zogenoemd 'Waakvlamprogramma' dat voorziet in een structurele dialoog met stakeholders. Dit

is belangrijk, omdat relatieopbouw dan niet pas hoeft plaats te vinden als er zich een concrete aanleiding of probleem

voordoet. Met deze partijen voert Havenbedrijf Rotterdam gemiddeld tweemaal per jaar een strategisch overleg waarin

verschillende onderwerpen aan de orde komen. De toelichting op ons jaarverslag bevat meer informatie over de

gevoerde dialoog met stakeholders en de onderwerpen die zij belangrijk vinden.

Categorieën stakeholders
Onderstaand schema* geeft een overzicht van de categorieën stakeholders met wie wij structureel samenwerken en de

dialoog aangaan. In het hoofdstuk Overige informatie staan interviews met enkele stakeholders die hun mening geven

over de samenwerking met Havenbedrijf Rotterdam.

*Klanten en omwonenden vormen geen onderdeel van het Waakvlamprogramma en staan niet in dit schema. De dialoog

met deze groepen belanghebbenden wordt in de Toelichting op het jaarverslag beschreven.

Stakeholderbetrokkenheidsonderzoek en reputatieonderzoek
In 2015 vond een stakeholderbetrokkenheidsonderzoek plaats dat inzicht geeft in de betrokkenheid van stakeholders bij

Havenbedrijf Rotterdam en hoe we stakeholders meer kunnen betrekken. Eveneens vond in 2015 een

reputatieonderzoek plaats. Dit onderzoek geeft een beeld van de reputatie van de haven en Havenbedrijf Rotterdam

onder het Nederlandse publiek en omwonenden in de regio. Lees meer over de uitkomsten van beide onderzoeken in de

Toelichting op het jaarverslag.
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Gezamenlijke profilering

Sinds 1 juli 2015 heeft Havenbedrijf Rotterdam een nieuw logo dat beter leesbaar is op websites, op sponsorborden en in

kranten. Tegelijk met de logo-aanpassing moderniseerden wij onze huisstijl. Wij passen de nieuwe huisstijl toe bij nieuwe

communicatiemiddelen en bij vervanging van oude middelen. Zo voorkomen wij extra kosten.

'Make it happen' is de slogan waarmee wij de haven samen met de stad (internationaal) op de kaart willen zetten. Het is

onze gezamenlijke profilering met de gemeente Rotterdam, Erasmus Universiteit en Rotterdam Partners. Waar mogelijk

kreeg de slogan een plek in onze uitingen. Met deze branding willen wij de typisch Rotterdamse mentaliteit laten zien:

pionieren, grenzen verleggen en no-nonsense.
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2.3 Missie, visie en strategie

Havenvisie 2030
De Havenvisie 2030 geeft de ambitie aan voor de toekomst van de Rotterdamse haven. In december 2011 is de

Havenvisie vastgesteld en in 2012 is het uitvoeringsconvenant ondertekend. Binnen deze uitvoeringsorganisatie zijn de

convenantpartners Deltalinqs, gemeente Rotterdam, provincie Zuid-Holland, het Rijk (Ministerie van Infrastructuur en

Milieu en Ministerie van Economische Zaken) en Havenbedrijf Rotterdam vertegenwoordigd. Deze partners werken

samen aan een ambitieus uitvoeringsprogramma om Rotterdam te ontwikkelen tot Europa’s belangrijkste haven- en

industriecomplex dat koploper is op het gebied van efficiëntie en duurzaamheid. Op basis van nieuwe trends en

ontwikkelingen wordt het gezamenlijke uitvoeringsprogramma jaarlijks herijkt en aangescherpt. Dit is vastgelegd in de 

Voortgangsrapportage 2015 Havenvisie 2030 die de Havenvisiepartners in september 2015 uitbrachten.

Havenvisie en Ondernemingsstrategie
De Havenvisie verwoordt de ambities van het Rotterdamse havengebied en loopt van 2011 tot en met 2030. Onze 

Ondernemingsstrategie beschrijft de missie en doelen van Havenbedrijf Rotterdam en richt zich op de kortere termijn. In

2015 formuleerden wij een nieuwe Ondernemingsstrategie voor de periode 2016-2020.

De relatie tussen Ondernemingsplan (vanaf 2016: Ondernemingsstrategie) en Havenvisie.
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Ondernemingsstrategie 2016-2020
Het jaar 2015 was het laatste jaar waarin ons Ondernemingsplan 2011-2015 van kracht was. Dit jaarverslag 2015

hanteert daarom nog de doelen uit dit Ondernemingsplan 2011-2015 als maatstaf. Dit geldt met name voor de kritische

prestatie-indicatoren waarover wij in dit verslag rapporteren.

In 2015 ontwikkelden wij een nieuwe Ondernemingsstrategie voor de periode 2016-2020. We spreken bewust over een

strategie en niet over een plan. Door de dynamiek waarin we ons bevinden en de onvoorspelbaarheid van veranderingen

is een vastomlijnd plan al snel achterhaald. Daarom kozen wij voor een richtinggevende strategie op hoofdlijnen. Deze

beschrijft wat wij als ondernemende ontwikkelaar willen bereiken en wanneer we hierin geslaagd zijn. De Rotterdamse

haven is van waarde voor de regionale, nationale en Europese economie en moet dat ook in de toekomst blijven. Door

razendsnelle ontwikkelingen op het gebied van logistiek, energie en informatietechnologieën is dit niet vanzelfsprekend,

het is geen business as usual. We moeten actief, samen met onze partners, blijven inzetten op creatie van toegevoegde

waarde door de omschakeling naar een toekomstbestendige haveneconomie.

Onze nieuwe missie luidt:

“Havenbedrijf Rotterdam creëert economische en maatschappelijke waarde door samen met klanten en stakeholders

duurzame groei te realiseren in de haven van wereldklasse”

Dit willen we bereiken
De acht hoofddoelstellingen uit de Ondernemingsstrategie zijn:

Havenbedrijf Rotterdam N.V. Jaarverslag 2015 27/185

https://jaarverslag2015.portofrotterdam.com/overzicht-key-performance-indicators-kpis
https://jaarverslag2015.portofrotterdam.com/overzicht-key-performance-indicators-kpis
https://jaarverslag2015.portofrotterdam.com/trends-en-ontwikkelingen
https://jaarverslag2015.portofrotterdam.com/haven-en-havenbedrijf-rotterdam/profiel-havenbedrijf-rotterdam/waardecreatie
https://jaarverslag2015.portofrotterdam.com/klanten
https://jaarverslag2015.portofrotterdam.com/stakeholders


Dat doen we op deze manier:
Extra inzet op ontwikkeling van nieuwe groeimarkten (zoals biobased en offshore).

Investeren in overkoepelende infrastructuur (energie, transport, data) voor een duurzaam en concurrerend

industrieel cluster.

Investeren in verdere verhoging van efficiëntie van zee-, interterminal- en achterlandtransport en connectiviteit

van achterlandverbindingen.

Een actieve rol in het ontwikkelen van data(toepassingen) in de keten.

Ontwikkelen van ruimte door herstructurering en modernisering, inclusief het actief regisseren van

milieugebruiksruimte en bereikbaarheid.

Verhogen van het serviceniveau van de haven voor onze klanten.

Creëren van een uitstekend klimaat voor innovatie met onze klanten.

Maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) is een integraal onderdeel van onze bedrijfsprocessen en

bedrijfscultuur. Dat betekent dat wij onder eindverantwoordelijkheid van de Algemene Directie bij de uitvoering van onze

kerntaken en besluitvorming voortdurend zoeken naar de balans tussen economie, mens en milieu. Dit is vastgelegd in

een mvo-verklaring. Ons streven is dat wij bij de uitvoering van onze activiteiten duurzaam, betrokken en transparant zijn.

Duurzame ontwikkeling
Duurzame ontwikkeling is van groot belang voor de toekomst van onze haven. Wij hebben de ambitie dat de haven van

Rotterdam koploper wordt op het gebied van efficiëntie en duurzaamheid. Dit jaarverslag, met name de hoofdstukken

Visie en Succesfactoren, geeft inzicht in de duurzame ontwikkeling van onze haven en de rol die Havenbedrijf Rotterdam

hierin vervult. De kerncijfers in dit verslag bestaan niet alleen uit economische indicatoren over onze haven (zoals

marktaandeel en investeringsvolume) maar ook uit sociale (zoals werkgelegenheid) en milieu-indicatoren (zoals

CO2-footprint en concentraties stikstof en fijnstof). De zogenaamde 'Staat van de Haven' in de Voortgangsrapportage

Havenvisie 2030 laat meer cijfers zien over de duurzame ontwikkeling van de haven in de afgelopen tien jaar.

Transparantie
Havenbedrijf Rotterdam wil zo transparant en open mogelijk zijn over het bedrijf. Met ons geïntegreerde jaarverslag

willen wij hieraan een bijdrage leveren. In dit verslag laten wij niet alleen bereikte resultaten en successen zien, maar ook

dilemma's waarmee wij te maken hebben. Zie bijvoorbeeld onze verslaglegging over de Energietransitie (paragraaf 

Europe's Industrial Cluster), nieuwe infrastructuur zoals de Blankenburgtunnel en het Theemswegtracé (paragraaf 

Bereikbaarheid) en de onrust over de toekomstige werkgelegenheid in de containersector (paragraaf Werk). Het

jaarverslag wordt integraal gecontroleerd door een externe accountant. Daarnaast is het verslag in overeenstemming met

de G4-richtlijnen (Core-optie) van het Global Reporting Initiative (GRI), een non-gouvernementele organisatie die

wereldwijd standaarden ontwikkelt voor maatschappelijke jaarverslaggeving. Het jaarverslag van Havenbedrijf Rotterdam

behoort sinds 2011 tot de koplopersgroep (top 20) in de transparantiebenchmark van het Ministerie van Economische

Zaken. In 2015 stond ons jaarverslag (over het jaar 2014) op een achtste plaats in de benchmark onder de 485 grootste

bedrijven in Nederland.
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Onze rol in de keten
Havenbedrijf Rotterdam is naast het naleven van wettelijke regelingen op verschillende manieren actief en betrokken om

de impact van de havenlogistieke keten positief te beïnvloeden. Zo maken wij afspraken met bedrijven om vervoer over

het spoor en via de binnenvaart te verbeteren, zodat het vervoer over de weg kan afnemen (de modal shift). Ook

stimuleert Havenbedrijf Rotterdam duurzaamheid in de scheepvaart door schone schepen te belonen met kortingen op

het havengeld.

Havenbedrijf Rotterdam kijkt verder dan het havengebied zelf. Door de handel en doorvoer van goederen via Rotterdam

kan onze haven betrokken raken bij ethische of duurzaamheidskwesties elders in de wereld. Havenbedrijf Rotterdam is

daarom ook op wereldschaal betrokken bij duurzame initiatieven, zoals bijvoorbeeld het op een verantwoorde manier

delven van kolen (Bettercoal) en het terugdringen van plastic afval in zee (Port Waste Catch). Per situatie zoeken wij

naar een effectieve rol die wij kunnen vervullen om duurzaamheid in handelsketens te bevorderen. Afhankelijk van de

relatie met onze corebusiness en onze beïnvloedingsmogelijkheden kan onze rol een faciliterend, stimulerend of

regisserend karakter hebben. Zie ook www.portofrotterdam.com/duurzaam voor meer duurzame initiatieven waaraan

Havenbedrijf Rotterdam werkt met diverse partners.
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Wij werken aan twee groeivisies die wij Global Hub en Industrial Cluster noemen. De groeivisie Global Hub beschrijft de

visie voor de logistieke pijler van de haven. Europe's Industrial Cluster geeft de visie voor de industrie. In dit hoofdstuk

beschrijven wij de twee groeivisies. Het hoofdstuk laat de ambitie en de belangrijkste uitdagingen met betrekking tot deze

groeivisies zien. En het bevat actuele ontwikkelingen in het realiseren van de groeivisies. In het hoofdstuk hierna

(Succesfactoren) beschrijven wij de ambities en onze inzet voor de verschillende succesfactoren om beide groeivisies te

realiseren.
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3.1 Global Hub

Ambitie
Het is onze ambitie om als Rotterdamse haven het toonaangevende Europese knooppunt voor mondiale en intra-

Europese goederenstromen te zijn. En dat Rotterdam met het achterland een geïntegreerd netwerk vormt en koploper is

op het gebied van duurzame en efficiënte ketens. Om deze ambitie te bereiken, werken wij samen met partners aan

diverse projecten. Voorbeelden hiervan zijn het verbeteren van de efficiëntie van de logistieke ketens, het verbeteren van

informatiestromen, het vergroten van de overslagcapaciteit en het uitbouwen van de hubfunctie, het minimaliseren van

de ecologische footprint van logistieke ketens en het aantrekken van hoogwaardige havengerelateerde activiteiten.

De haven van Rotterdam is de grootste van Europa. Ons doel is om deze positie van Rotterdam als marktleider te

behouden en te versterken. Havenbedrijf Rotterdam denkt met bestaande klanten mee over verdere groei, ontwikkelt

nieuwe product-marktcombinaties en zoekt actief naar nieuwe klanten, zowel voor vestiging als voor ladingstromen.

Ketenefficiëntie is voor klanten een belangrijk argument om voor Rotterdam te kiezen.

Marktaandeel en goederenoverslag

(gebaseerd op totale overslag in tonnen) in %
Ontwikkeling marktaandelen Hamburg-Le Havre range
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*De marktaandelen zijn gebaseerd op de overslagcijfers t/m het derde kwartaal.
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In 2015 heeft Rotterdam haar marktleiderspositie in de Hamburg-Le Havre range weer verder kunnen versterken. Het

marktaandeel van Rotterdam groeide van 36,8% in 2014 tot 38,0%. Deze groei werd bereikt door stijging van de overslag

van nat massagoed, een marktsegment waarin Rotterdam traditioneel een sterke positie heeft. Omdat nat massagoed

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. De stijging van het marktaandeel was al in het eerste kwartaal

bereikt en is daarna stabiel gebleven. Zie voor het marktaandeel van Rotterdam in de Hamburg-Le Havre range per

segment de subparagraaf Kerncijfers.

(brutogewicht in mln ton)
Overslag Rotterdam per kwartaal
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De goederenoverslag in de Rotterdamse haven (inclusief Zeehaven Dordrecht) nam in 2015 met 4,9% toe tot 466,4

miljoen ton. De ontwikkeling per marktsegment verschilt aanzienlijk en is in enkele gevallen tegengesteld aan die in 2014.

Werd in 2014 de totale groei (ten opzichte van 2013) vooral gedreven door de ontwikkeling bij containers en breakbulk, in

2015 is juist de groei in overslag van ruwe olie en minerale olieproducten de belangrijkste driver. Dit bevestigt de kracht

van de diversiteit van de Rotterdamse haven, waarbij gelijktijdige positieve en negatieve ontwikkelingen in individuele

marktsegmenten elkaar (gedeeltelijk) compenseren. Hierdoor wordt nog steeds een acceptabele groei in totale overslag

gerealiseerd. Zie voor de overslag en de aan- en afvoer van goederen in de haven van Rotterdam de paragraaf 

Kerncijfers en KPI's.
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Overslag Rotterdamse haven*
(Brutogewicht x 1.000 metrische tonnen) 2015 2014 Verschil (aantal) Verschil (%)

Ertsen en schroot 33.865 34.075 -210 -0,6%

Kolen 30.691 30.401 290 1,0%

Agribulk 10.834 11.266 -432 -3,8%

Overig droog massagoed 12.349 12.850 -501 -3,9%

Droog Massagoed 87.739 88.593 -854 -1,0%

Ruwe olie 103.091 95.388 7.703 8,1%

Minerale olieproducten 88.496 75.006 13.490 18,0%

LNG 2.307 1.206 1.101 91,3%

Overig nat massagoed 30.746 30.899 -153 -0,5%

Nat Massagoed 224.640 202.498 22.142 10,9%

TOTAAL MASSAGOED 312.379 291.091 21.288 7,3%

Containers 126.245 127.598 -1.353 -1,1%

Roll on/roll off 22.030 20.005 2.025 10,1%

Overig stukgoed 5.709 6.039 -330 -5,5%

Breakbulk 27.739 26.044 1.695 6,5%

TOTAAL STUKGOED 153.984 153.642 342 0,2%

TOTALE OVERSLAG 466.363 444.733 21.630 4,9%

Totaal in aantallen containers 7.329.640 7.386.528 -56.888 -0,8%

Totaal in aantallen TEU 12.234.535 12.297.570 -63.035 -0,5%

* Inclusief Zeehaven Dordrecht en overslag terminals noordzijde van de rivier (Hoek van Holland, Schiedam, Vlaardingen). De overslag op de

Noordzijde-terminals betreft voor 2015 16 miljoen ton ofwel ca. 3,4% van het totale overslagvolume van aan- en afvoer. Het bij de Noordzijde-

terminals behorende zeehavengeld komt niet aan Havenbedrijf Rotterdam toe en wordt daarom niet in de financiële verslaggeving

meegenomen.

Droog massagoed
De overslag van droog massagoed daalde in 2015 met 1,0% tot 87,7 miljoen ton. De Europese consumptie van staal is

licht gegroeid, maar daarvoor is relatief minder ijzererts gebruikt en dus minder staal geproduceerd. Reden hiervoor is

veel staal dat uit China is ingevoerd vanwege extreem lage prijzen. De ijzererts die in Rotterdam wordt overgeslagen, is

grotendeels bestemd voor de Duitse hoogovens. De stagnatie/krimp in de Duitse ijzer- en staalproductie is zo ook te zien

in de overslagcijfers. Ook de export van schroot vanuit Europa naar met name Turkije is gedaald door lagere vraag naar

schroot voor de staalindustrie aldaar. Ook hier geldt als belangrijkste reden voor deze daling de toegenomen import van

staal uit China vanwege dumpprijzen. Het totale effect is beperkt gebleven tot een daling van 0,6%. De totale overslag

van ijzererts en schroot is daarmee in 2015 in Rotterdam uitgekomen op 33,9 miljoen ton.

De daling in ertsoverslag wordt niet teruggezien in de ontwikkeling van de overslag van cokeskolen (bestemd voor de

Duitse hoogovens). Reden is dat de aanvoer steeds meer geconcentreerd wordt via Rotterdam en minder via andere

West-Europese havens loopt. Cokeskolen vormen ongeveer 40% van de totale kolenoverslag in Rotterdam. Samen met

de overslag van energiekolen (circa 60%), bestemd voor de energiecentrales in Nederland en Duitsland, is de totale

kolenoverslag zelfs iets gegroeid met 1,0%. Ondanks de sluiting van diverse oudere kolencentrales in Duitsland is de

groei te danken aan de concentratie van aanvoer naar Rotterdam en het opstarten van de nieuwe kolencentrales op de
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Maasvlakte. Op dit moment is circa 15% van de totale kolenoverslag in Rotterdam bestemd voor Nederlandse 
kolencentrales.
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Rotterdam is een belangrijke haven voor de aanvoer van diverse soorten agribulkgoederen zoals oliezaden en mais. Het

overslagvolume per jaar is sterk afhankelijk van de omvang en kwaliteit van de oogsten in Europa en de prijsontwikkeling

van deze producten op de wereldmarkt. Vanwege een slechte Europese oogst in combinatie met een sterke euro nam de

aanvoer van agribulk sterk toe in 2014, terwijl de stroom in 2015 met circa 3,8% daalde ten opzichte van 2014. De

belangrijkste oorzaak is de vervanging van de overzeese aanvoer van sojameel uit Argentinië door Europees mais dat

voor een groot deel per barge en spoor werd aangevoerd uit Oekraïne en Hongarije. Aan het einde van het jaar nam de

aanvoer van sojameel weer toe als gevolg van het wegvallen van exportbeperkingen in Argentinië. Andere Europese

havens zoals Rouen, Duinkerken en Hamburg profiteren juist van een goede Europese oogst, met een sterke stijging van

de afvoer van met name tarwe tot gevolg.

De aanvoer van overig droog massagoed bestaat met name uit bouwgrondstoffen, ertsen en concentraten, industriële

mineralen en meststoffen. Het zijn grondstoffen voor de industriële productie en bouwnijverheid in Nederland en

Duitsland. Hoewel de Nederlandse en Duitse economieën zich herstellen en de industriële en bouwactiviteiten

(voorzichtig) aantrekken, is de aanvoer licht gekrompen vanwege de zwakke euro. Hierdoor werd de aankoopprijs in

euro's duurder. Daar staat een toename van de export van vliegas en hoogovenslakken (“hüttensand”) naar Amerika

tegenover, bestemd voor de cementindustrie in de VS. In totaal daalde de overslag van overig droog massagoed met

3,9%.

Nat massagoed
De overslag van nat massagoed liet in 2015 een bijzonder sterke groei van 10,9% zien. Deze groei betrof met name de

overslag van minerale olieproducten (+18,0%) en vooral van stookolie. Ook de aanvoer van ruwe olie voor de

raffinaderijen in het havengebied en in het achterland (twee in Duitsland, twee in België en een in Vlissingen) groeide fors

met +8,1%. De belangrijkste oorzaak van deze groei is de lage olieprijs. Hierdoor kenden de raffinaderijen goede

bezettingsgraden en verwerkten ze meer ruwe olie tot olieproducten, waaronder stookolie. Het aanbod van stookolie nam

bovendien toe door een hoger exportvolume uit Rusland, met name in de eerste helft van 2015. Deze groei was het

gevolg van een lagere vraag naar stookolie voor elektriciteitsproductie en industrie in Rusland. Hierdoor werd het

overschot geëxporteerd.

Tegenover het gestegen aanbod stond een lagere vraag ten opzichte van 2014 in West-Europa, onder andere door de

invoering van de striktere zwaveleisen voor scheepsbrandstoffen in de Noord- en Oostzee-gebieden (de zogenaamde

ECA’s) in 2015.

Mede door gunstige prijsverschillen tussen de Europese en Aziatische markten is een groot deel van het overschot van

stookolie verscheept vanuit Rotterdam naar Singapore. Dit betekende een forse groei in inkomende stromen vanuit

Rusland en uitgaande stromen naar Singapore in Very Large Crude Carriers (VLCC) en Suezmax-tankers.

Van geheel andere omvang maar zeker niet minder belangrijk is de bijna-verdubbeling van de LNG-overslag in 2015 met

91,3% ten opzichte van vorig jaar, een bewijs van toenemende vraag naar schonere brandstoffen. Doordat de gasprijzen

in Azië sterk zijn gedaald en nu vergelijkbaar zijn met die in Europa, is de aanvoer van LNG toegenomen. Maar ook de

doorvoer neemt toe, omdat Rotterdam steeds meer als hub voor LNG gaat functioneren.

De overslag van overig nat massagoed is vrijwel gelijk gebleven (-0,5%) ten opzichte van 2014. Het betreft hier drie

groepen producten: chemische producten, plantaardige en dierlijke oliën en vetten en tenslotte biobrandstoffen. De

ontwikkeling in 2015 verschilde per groep. De overslag van chemische producten daalde licht doordat minder methanol

werd overgeslagen ten opzichte van vorig jaar, mede door een eenmalig sterke stijging in het tweede kwartaal van 2014.
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Containers
De overslag van containers bestaat uit drie sectoren: deepsea, feeder en shortsea. De eerste twee sectoren zijn direct

aan elkaar gekoppeld: feedertransport kan beschouwd worden als verlengstuk (voor- of natransport) van deepsea-

transport. Het shortsea-transport betreft grotendeels dezelfde routes als die van feedertransport, maar de lading bestaat

voornamelijk uit intra-Europese containerstromen.

In 2015 is de totale containeroverslag gedaald met 1,1% (-0,5% in TEU). De ontwikkeling in de drie sectoren is echter

verschillend geweest. De overslag van deepsea-containers is met 2,1% gedaald (-1,5% in TEU) ten opzichte van 2014.

Deze daling betreft vooral het volume op de Azië-Europaroute door tijdelijke capaciteitsbeperkingen op de bestaande en

nieuwe terminals op de Maasvlakte. Deze laatste draaiden nog niet op volle productiecapaciteit, terwijl de bestaande

terminals een dusdanige bezetting bereikten dat de flexibiliteit uit het systeem was en pieken moeilijk opgevangen

konden worden. De huidige consolidatiegolf in de containersector en de trend van schaalvergroting van

containerschepen vormden een complicerende factor. Daarnaast daalde de aan- en afvoer op de Zuid-Amerikaroute door

verslechtering van de economie in Brazilië en Argentinië en marktaandeelverlies op deze trade aan Antwerpen. Ook de

aanvoer vanuit Noord-Amerika liet een daling zien als gevolg van de zwakkere euro ten opzichte van de US dollar.

Het feedervolume is vooral gekoppeld aan de doorvoer van containers vanuit Azië naar delen in Europa die niet

rechtstreeks aangelopen worden door deepsea-diensten. De grootste feedermarkt is die naar Rusland. Deze liet een

daling zien als gevolg van de krimp van de Russische economie. De stromen naar Engeland en Ierland zijn daarentegen

sterk toegenomen vanwege de goede economische ontwikkeling aldaar in combinatie met het dure pond. De kleine

Spaans/Portugese markt liet ook een bescheiden groei zien. In totaliteit stegen de feederstromen licht ten opzichte van

2014 met +1,4% (+1,9% in TEU).

De overslag van shortsea-containers is in tonnen vrijwel gelijk gebleven aan die in 2014 (+0,3%), maar is in TEU licht

gegroeid met 1,2%. Deze stijging is het gevolg van verschillende ontwikkelingen per route. De grootste stijging werd

gerealiseerd op de route naar Engeland als gevolg van de aantrekkende Engelse economie. Ook op de route naar

Spanje werd een stijging van volume gerealiseerd. Daartegenover stond een daling van de overslag op de route van/naar

de Oostzeelanden en met name Rusland. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de krimp van de Russische economie in

combinatie met een sterkere doorwerking van de effecten van de sancties tegen c.q. door Rusland ten aanzien van de

handel met EU-landen. Deze daling heeft de eerdergenoemde stijging van shortsea-volume voor een groot deel

tenietgedaan.

Roll on/roll off en Overig stukgoed
De overslag van RoRo-volume in 2015 liet een sterke stijging zien van 10,1% ten opzichte van 2014. De RoRo-overslag

in Rotterdam betreft met name de route naar en vanuit Engeland. Net als bij de overslag van shortsea-containers was

deze stijging vooral het gevolg van de aantrekkende Engelse economie. Een bijkomende oorzaak werd gevormd door

enkele stakingen bij RoRo-operators in Calais en disrupties in de spoorverbinding door de kanaaltunnel. Hierdoor

verlegden veel vervoerders hun route naar RoRo-verbindingen via Rotterdam.

In de sector Overig stukgoed daalde de overslag met 5,5% ten opzichte van 2014. Deze daling betrof niet zozeer een

terugval in overslag ten opzichte van het gebruikelijke niveau, maar was het gevolg van een uitzonderlijke groei in

overslag in 2014 vanwege eenmalige projectlading (aanvoer van nieuwe containerkranen voor de nieuwe terminals op

Maasvlakte 2) en een langdurige periode van lage waterstanden op de Rijn met extra overslag van stukgoedlading in

Rotterdam in binnenvaartschepen tot gevolg. In 2015 steeg de overslag van non-ferroproducten licht en in het derde

kwartaal trad opnieuw een positief effect op van lage waterstanden in de Rijn.
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Duurzame en efficiënte keten
De concurrentiepositie van de hubfunctie staat onder druk. Met name de Rotterdamse containersector heeft te maken

met een bescheiden groeiverwachting en stevige concurrentie van andere Europese zeehavens, ook buiten de Hamburg-

Le Havre range. Er zal fors moeten worden ingezet op het verbeteren van de kwaliteit van de logistieke keten met focus

op betrouwbaarheid, efficiëntie en duurzaamheid. Daarbij dient rekening gehouden te worden met de gevolgen die

grotere schepen met zich brengen voor terminals en achterlandlogistiek.

Grootste schepen welkom in Rotterdam
De capaciteit van containerschepen wordt steeds groter. Waar andere Europese havens beperkingen ervaren ten

aanzien van de nautische toegang, is de Rotterdamse haven ook voor de grootste schepen goed bereikbaar. In 2015

bezochten diverse containerreuzen de Rotterdamse haven. Voorbeelden zijn de UASC Barzan (capaciteit: 18.800 TEU),

de CSCL Globe (capaciteit: 19.100 TEU) en de MSC Oscar (capaciteit: 19.224 TEU). Dankzij de Maasvlakte heeft de

haven een diepgang van 20 meter, zodat de grote containerschepen moeiteloos kunnen aanmeren. En dankzij de ligging

van de Maasvlakte hoeven schepen in de Rotterdamse haven geen rekening te houden met het getij. De groeiende

capaciteit van schepen heeft ook gevolgen voor de afhandeling van containers. Grote hoeveelheden containers moeten

in korte tijd worden gelost en naar het achterland worden vervoerd. Dit vergt een meer intensieve verkeersplanning ten

behoeve van efficiëntie en de nautische veiligheid. Beide zijn immers essentieel voor de concurrentiepositie van de

Rotterdamse haven. Mede dankzij twee nieuwe moderne geautomatiseerde terminals op Maasvlakte 2 is Rotterdam

beter in staat om de toekomstige groei en de steeds groter wordende containerschepen aan te kunnen.

De UASC Barzan is het eerste LNG-aangedreven megacontainerschip en heeft een capaciteit van 18.800 TEU.
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Container Exchange Route
Mede door de ingebruikname van de twee nieuwe terminals op de Maasvlakte wordt verwacht dat de containeroverslag

in de Rotterdamse haven verder zal stijgen. Daarnaast maken rederijen steeds meer gebruik van elkaars schepen. Dit

leidt tot verdere spreiding van volumes van rederijen over de vijf deepsea-containerterminals. Havenbedrijf Rotterdam

investeert in de aanleg van de Container Exchange Route (CER). Op het moment van publicatie van dit jaarverslag

bevindt het besluitvormingsproces over de investering in de CER zich in de afrondende fase. De CER maakt het mogelijk

om de kosten van uitwisseling van containers tussen de terminals te minimaliseren. Dit moet leiden tot een verbetering

van het achterland- en transhipmentproduct en versterking van de concurrentiepositie van de haven van Rotterdam als

containerhub. De Container Exchange Route (CER) wordt een uniek systeem dat bestaat uit infrastructuur, ICT-

systemen en logistieke afspraken tussen deepsea-containerterminals, empty depots, railterminals en opslagfaciliteiten.

Via de CER moeten containers in de toekomst worden uitgewisseld en containerstromen gebundeld en hoeven treinen,

binnenvaart- en feederschepen niet langer naar de verschillende terminals te gaan. Resultaat: minder havenverblijftijd en

minder kosten. Hiermee wordt de containeroverslag op de Maasvlakte efficiënter gemaakt.

Samenwerking met Noord-Limburg
Provincie Limburg, SMART Logistics Centre Venlo en Havenbedrijf Rotterdam tekenden in 2015 een overeenkomst voor

een intensieve samenwerking. Met de samenwerking willen de partners de logistieke positie van Rotterdam en Noord-

Limburg in Europa versterken. Het vervoer per binnenvaart en spoor tussen Rotterdam en Noord-Limburg en verder

Europa in moet nog aantrekkelijker worden voor verladers, logistiek dienstverleners en rederijen.

Distributievisie Rotterdam
Havenbedrijf Rotterdam heeft een visie op distributie in de haven ontwikkeld en werkt aan het optimaliseren van de

bestaande distriparken. Doel is om lading aan Rotterdam te binden en daarmee de positie van Rotterdam als Container

Port en Chemie- en Foodcluster te versterken. Havenbedrijf Rotterdam richt zich op het optimaliseren van distriparken in

het haven- en industriecomplex, aansluiting bij distributie in de Regio Rotterdam-Rijnmond en vestiging van

ladingbindende klanten in strategische achterlandlocaties met intermodale verbindingen via Rotterdam.

Cool Port
Rotterdam versterkt haar positie als ‘first port of call’ in Europa door moderne en efficiënte faciliteiten voor koel- en

vrieslading in reefercontainers aan te bieden. De City Terminal, het logistieke hart van de Waal- en Eemhaven, vormt de

ideale locatie voor de realisatie van Rotterdam Cool Port: een koel- en vriesloods met crossdocking-faciliteit binnen de

terreingrens van een containerterminal met aansluiting op alle operators in het gebied. Havenbedrijf Rotterdam investeert

in de herontwikkeling van de terreinen van de City Terminal. Kloosterboer realiseert daar een nieuw koel- en vrieshuis,

gespecialiseerd in de op- en overslag van koel- en vrieslading in reefercontainers. Cool Port grenst aan de RST

(Rotterdam Shortsea Terminal) en het RSC (Rail Service Center). Containers kunnen vanuit het distributiecentrum direct

op shortsea-connecties, trein of binnenvaart worden gezet naar andere Europese bestemmingen. Daarnaast heeft de

locatie een goede aansluiting op het wegennet. Rotterdam ontwikkelt met Cool Port een blijvend concurrentievoordeel in

de slag om het aantrekken van vers-lading en versterkt daarmee het containercluster en de regionale economische

infrastructuur. Naar verwachting is Cool Port in de loop van 2017 operationeel. Cool Port komt op de locatie van de in

2015 gesloten ECT Home Terminal. Lees hier meer over in de paragraaf Ruimte.

“We zijn ontzettend trots dat Rotterdam Cool Port van start gaat. Wij hebben

als haven veel ervaring in de koel- en vriessector en Rotterdam Cool Port is

een waardevolle uitbreiding van de activiteiten op dit gebied.”
 — Ronald Paul, COO Havenbedrijf Rotterdam
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3.2 Europe's Industrial Cluster

Ambitie
Het is de ambitie van Havenbedrijf Rotterdam dat het Rotterdamse industriële en energiecomplex het grootste, meest

moderne en meest duurzame petrochemie- en energiecomplex van Europa is. Het complex concurreert op wereldschaal

door de grote clustervoordelen, geïntegreerde supply chains en energie-efficiëntie. De transitie naar duurzame

energieopwekking en biobased chemicals is in volle gang.

De haven bevindt zich in een overgangsfase. De havenindustrie (inclusief energieopwekking) veroorzaakt ongeveer 90%

van de CO2-uitstoot in Rotterdam. De CO2-uitstoot in Rotterdam groeit minder snel dan de haveneconomie. In de periode

2005-2014 groeide de CO2-uitstoot met 5%, terwijl de goederenoverslag (in tonnen) met 20%, de toegevoegde waarde

met 22% en de werkgelegenheid met 16% toenamen. Want de installaties in de haven worden steeds energie-efficiënter

door voortdurende verbeteringen in bestaande processen, en door vervanging van oude fabrieken en fabrieksonderdelen

door nieuwe. De ambitie van Rotterdam is een volledige ontkoppeling van economische groei en CO2-uitstoot, of anders

gezegd: duurzame groei. De geografische dichtheid en schaalgrootte van emissies in het Rotterdamse havengebied

bieden ook kansen voor efficiënte grootschalige oplossingen.

Om duurzame groei te realiseren zet Havenbedrijf Rotterdam zich in om het gebruik van bestaande fossiele energie en

chemie efficiënter te maken, duurzame energie, biobased industrie en circulaire economie te stimuleren en CO2-opvang

en -opslag te realiseren. Voor de verdere ontwikkeling van Europe’s Industrial Cluster werken wij aan het aantrekken

van nieuwe klanten én aan het onderhouden van relaties met bestaande klanten. Ook ontwikkelen wij nieuwe

commerciële producten en concepten. Havenbedrijf Rotterdam heeft bovendien een belangrijke rol in het stimuleren van

samenwerking: zowel tussen havens, binnen havengebieden, als tussen bedrijven.

In het havengebied staat inmiddels voor ruim 200 megawatt (MW) aan windturbines opgesteld.
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Raffinage
Energie uit fossiele energiebronnen is nog nodig voor een betaalbare en betrouwbare energievoorziening. En

olieraffinage blijft voorlopig van belang voor de fabricage van producten waaraan onze samenleving behoefte heeft, zoals

brandstoffen, bouwmaterialen, smeermiddelen en plastics. Voor rederijen, opslagbedrijven en raffinaderijen is de daling

van de olieprijzen gunstig. De raffinagemarges in 2015 waren hoog. De prijzen van olieproducten daalden minder hard

dan die van de grondstof ruwe olie, mede gedreven door de wereldwijd toenemende vraag. Hierdoor draaiden de

raffinaderijen op volle capaciteit. De kustpositie van de raffinaderijen is dan gunstig, omdat zowel het Europese

achterland als de exportmarkt buiten Europa goed bediend konden worden. De verwachting dat de toekomstige prijs van

ruwe olie hoger zal zijn dan de huidige prijs, zorgde voor meer vraag naar tankopslag. Lees meer over de olieopslag in

de Rotterdamse haven in de paragraaf Global Hub. Voor de maritieme sector heeft de lage olieprijs ook een keerzijde.

Lees hier meer over in de paragraaf De haven.

Ontwikkelingen bij klanten
Shell: nam in 2015 het definitieve investeringsbesluit voor de bouw van een belangrijke fabriek voor de

raffinaderij Pernis. Door de investering kan de raffinaderij een groter deel van het residu aan olieproducten

verwerken tot lichtere, hoogwaardige producten zoals diesel en kerosine.

ExxonMobil: maakte in 2015 bekend dat het bedrijf investeert in modernisering van een raffinaderij in de Botlek

in Rotterdam. De investering betreft een nieuwe hydrocracker voor de productie van diesel en uitbreiding van de

tankopslag met zes nieuwe tanks, waardoor de opslagcapaciteit toeneemt met 140.000 m3.

Gunvor Group en Kuwait Petroleum Europoort B.V.: Gunvor Group neemt de Rotterdamse raffinaderij Kuwait

Petroleum Europoort B.V. over van Kuwait Petroleum International. De overname van de raffinaderij moet

synergie opleveren voor de bestaande raffinaderijen van Gunvor en moet een aanvulling zijn op de wereldwijde

handelsactiviteiten van Gunvor. Bij werknemers van de raffinaderij en de vakbonden zijn zorgen over het

voortbestaan van banen na de overname. In 2015 werd over een sociaal plan nog geen akkoord bereikt tussen

Kuwait Petroleum Europoort en de werknemers.
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“Waar elders in Europa raffinaderijen gesloten worden, wordt hier fors

geïnvesteerd in modernisering. Daardoor blijven we als haven concurrerend in

de raffinage en petrochemie.”
 — Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam

Chemie
De grootschalige winning van schaliegas in de Verenigde Staten maakt energie en grondstoffen voor de chemie daar

veel goedkoper dan in Europa. De chemische industrie in Europa staat daardoor onder druk en Europa dreigt minder

aantrekkelijk te worden als vestigingsplaats voor nieuwe chemische activiteiten en/of uitbreidingsinvesteringen. Om

concurrerend te blijven, gaan veel chemische bedrijven zich concentreren op hun hoofdactiviteiten. Clustering van

bedrijven die basis- of bijproducten aan elkaar leveren wordt steeds belangrijker. Havenbedrijf Rotterdam vervult een

regierol om maximale synergievoordelen uit clustering te bereiken voor klanten. Een voorbeeld van deze regierol is het

aanleggen van multi-userpijpleidingen (MultiCore). Bedrijven in het havengebied kunnen delen van deze

pijpleidinginfrastructuur huren voor het transport van hun chemische producten.

Versterking Industriecluster Rotterdam
Om de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven te versterken is het belangrijk dat wij nu handelen. Het Ministerie

van Economische Zaken en Havenbedrijf Rotterdam werken daarom samen met Deltalinqs, het bedrijfsleven, provincie

Zuid-Holland en gemeente Rotterdam aan de versterking van het industriecluster. In oktober gaf een kernteam van

directeuren van sleutelbedrijven in het cluster (Shell, ExxonMobil, AkzoNobel, Shin-Etsu, Huntsman, LyondellBasell,

Indorama, Neste, E.ON) commitment aan een plan van aanpak om het industriecluster te versterken. Een van de

aandachtspunten is focus op een aantal belangrijke projecten op het gebied van zowel behoud/versterking (bijvoorbeeld

chloorketen) als vernieuwing (bijvoorbeeld biobased industrie).
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Biobased industrie
Een belangrijk element in de strategie van Havenbedrijf Rotterdam is het stimuleren van de biobased industrie. Hierbij

kijken wij naar warmte, elektriciteit, hernieuwbare brandstoffen en chemie. Onze ambitie is dat deze vier componenten

samenkomen in het biobased cluster. Op Maasvlakte 2 is terrein gereserveerd voor Plug & Play. Samen met onze Plug &

Play-partners Stedin, E.ON, Evides en Vopak zorgen wij daar voor een kant-en-klare basisinfrastructuur, inclusief

nutsvoorzieningen. Vestiging willen wij op die manier extra aantrekkelijk maken.

Start bouw LPG-faciliteit
Op het terrein van het biobrandstofbedrijf Neste op de Maasvlakte is in 2015 gestart met de bouw van een installatie voor

de productie van hernieuwbare LPG-brandstof. Bio-LPG is een vloeibaar gemaakt mengsel van propaan- en butaangas.

Het kan gebruikt worden in auto’s en vrachtwagens die op fossiele LPG rijden. LPG stoot bij het verbranden minder CO2

uit dan diesel en benzine. Neste produceert en levert wereldwijd verschillende biobrandstoffen. Het Nederlandse bedrijf

SHV Energy zal de biobrandstof verkopen.
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Energie
Onze samenleving en de Rotterdamse haven staan aan de vooravond van grote veranderingen. We leven niet in een

tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperk. Dit nieuwe tijdperk kenmerkt zich door een substantieel

veranderde energiemix, namelijk minder fossiele energie en meer hernieuwbare energie. De transitie naar dit nieuwe

tijdperk vindt haar weerslag in het Klimaatakkoord van Parijs dat ertoe moet leiden dat de opwarming van de aarde ruim

onder de twee graden blijft. De transitie spreekt ook uit de motie die eind 2015 in de Tweede Kamer werd aangenomen

om alle kolencentrales in Nederland uit te faseren. Onder invloed van deze ontwikkelingen zijn kolen voor

elektriciteitsproductie onder druk komen te staan.

Wij bepleiten een rationele discussie te voeren over de manier waarop de energietransitie verantwoord plaatsvindt. Onze

samenleving is nog afhankelijk van energie uit fossiele bronnen. We kunnen het oude (energie uit moderne

kolencentrales) niet uitsluiten zolang het nieuwe (hernieuwbare energie) nog niet robuust genoeg is. Tegelijkertijd

stimuleren we hernieuwbare energie om ervoor te zorgen dat het tot wasdom kan komen en de haven op lange termijn

een motor voor economische ontwikkeling, welvaart en werkgelegenheid blijft. Wij geloven in deze koers die in lijn is met

het meerjarig beleidskader in het landelijke Energieakkoord.

Om de CO2-reductie en daarvoor benodigde energietransitie te realiseren zet Havenbedrijf Rotterdam in op drie sporen

die elkaar aanvullen:

1. energie-efficiëntie: wat niet aan energie wordt gebruikt, veroorzaakt ook geen uitstoot;

2. duurzame energie: wat aan hernieuwbare energie wordt gebruikt, veroorzaakt ook geen uitstoot;

3. CO2-afvang en -opslag: wat aan fossiele energie wordt gebruikt, daarvan kan uitstoot in de atmosfeer worden

voorkomen.

Energie-efficiëntie: Deltaplan Energie-infrastructuur
Het haven- en industriecluster in Rotterdam produceert een grote hoeveelheid restwarmte. Benutting van restwarmte kan

een energiebesparing van 20 petajoule bij de industrie en in de bebouwde omgeving opleveren. Hiermee wil Rotterdam

bijdragen aan 20% van de nationale ambitie om per 2020 100 petajoule energie te besparen. Met het Deltaplan Energie-

infrastructuur zetten wij ons in voor het behalen van de doelstellingen van het Energieakkoord van de Sociaal-

Economische Raad (SER).

Binnen het Deltaplan Energie-infrastructuur richt Havenbedrijf Rotterdam zich samen met andere partijen op de aanleg

van netwerken voor het nuttig hergebruik van restwarmte, stoom en CO2 van bedrijven in het havengebied. Dit

hergebruik kan door de industrie zelf zijn, maar kan ook in de omliggende stedelijke en tuinbouwgebieden plaatsvinden.

Een voorbeeld is de verwarming van woningen en bedrijven in Rotterdam met behulp van restwarmte die vrijkomt bij de

vuilverbranding in Rozenburg. Nadat eerder al woningen in Rotterdam op deze manier hun verwarming kregen, is in

2015 besloten dat ook Leiden in de toekomst op deze manier warmte krijgt. De aanwezigheid van grote warmtebronnen

in de haven en een grote warmtevraag vanuit de tuinbouw in het nabijgelegen Westland biedt kansen voor uitwisseling

van warmte. Wij werken en investeren mee aan de ontwikkeling van infrastructuur die hiervoor nodig is.

Duurzame energie
Het is onze ambitie om in 2030 voor 30% energie uit hernieuwbare bronnen (biomassa, zon en wind) op te wekken in de

haven. In 2014 was het aandeel energieopwekking uit hernieuwbare bronnen in de haven 5%.
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Zonne-energie
Het gebruik van zonne-energie in de haven staat nog in de kinderschoenen. In 2015 kondigden Havenbedrijf Rotterdam,

Rijkswaterstaat en het bedrijf Sunfloat een proef aan voor het grootschalig toepassen van drijvende en draaiende

zonnepanelen in de Slufter. Het gaat vooralsnog om een proef voor de duur van een jaar met 120 drijvende

zonnepanelen. De Slufter is een depot voor verontreinigd sediment van 250 hectare op de Maasvlakte. De Slufter is voor

de helft eigendom van Havenbedrijf Rotterdam en voor de andere helft van Rijkswaterstaat. Om de ruimte zo efficiënt

mogelijk te gebruiken, hebben de twee eigenaren afgesproken dat het depot ook kan worden ingezet voor duurzame

doeleinden.

Windenergie
De Rijksoverheid streeft naar 14% energie uit hernieuwbare bronnen in 2020. Om dit te behalen, is meer windenergie op

land en zee nodig. In het havengebied staat inmiddels voor ruim 200 megawatt (MW) aan windturbines opgesteld.

Havenbedrijf Rotterdam heeft met diverse partners afgesproken dat in 2020 het totaal opgestelde vermogen 300 MW zal

zijn.
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Bijstook biomassa
Op de Maasvlakte in Rotterdam zijn twee kolencentrales gevestigd die houtpellets en andere biomassa kunnen bijstoken.

Het meestoken van biomassa levert een bijdrage aan het halen van de doelstelling voor duurzame energieopwekking in

Nederland. In het Energieakkoord is afgesproken dat de stimulering van het gebruik van biomassa in kolencentrales de

gestelde 25 petajoule niet zal overschrijden en wordt beperkt tot de nieuwe kolencentrales. In 2015 hebben

milieubewegingen, waaronder Greenpeace, en energiebedrijven overeenstemming bereikt. In het akkoord komen alleen

de meest duurzaam beheerde FSC-bossen in aanmerking om biomassa te leveren.

LNG
Afgelopen jaar startte Havenbedrijf Rotterdam met het baggeren van de Yukonhaven op Maasvlakte 2. Met de

baggerwerkzaamheden wordt de haven klaargemaakt voor de nieuwe LNG-breakbulkinfrastructuur van Gate terminal.

Gate terminal (aandeelhouders Gasunie en Koninklijke Vopak) en Havenbedrijf Rotterdam werken samen aan de bouw

van een LNG-breakbulkfaciliteit. Havenbedrijf Rotterdam zorgt voor de aanleg van een bassin en kade-infrastructuur.

Gate terminal bouwt de installaties. Dankzij de bouw van een nieuwe overslaginstallatie kunnen bunkerschepen en

kleinere tankers voor de binnenvaart straks LNG (vloeibaar aardgas) bunkeren als auto’s bij een benzinepomp. De

schepen kunnen vervolgens LNG-aangedreven schepen bevoorraden of LNG naar andere gebieden in Europa brengen.

De terminal komt naast de Gate terminal op de Maasvlakte (havennummer 9735). Het is de bedoeling dat de terminal in

2016 in gebruik wordt genomen. De LNG-breakbulkfaciliteit past in ons beleid dat erop gericht is om de transitie van

stookolie naar LNG als brandstof voor de scheepvaart te stimuleren en de markt voor LNG tot volle ontwikkeling te

brengen in Rotterdam.

CO2-afvang en -opslag 
De CO2-uitstoot in Rotterdam komt voor het grootste deel voor rekening van de energieopwekking en industrie in het

havengebied. CO2-afvang en -opslag is belangrijk om de hoeveelheid CO2 die in de atmosfeer terechtkomt te reduceren.

Via het Rotterdam Climate Initiative zijn wij betrokken en investeren wij mee in ROAD, het Rotterdam Opslag en Afvang

Demonstratieproject voor de afvang en opvang van CO2 op de Maasvlakte. Wij zijn er optimistisch over dat na jaren

voorbereiding de investeringsbeslissing voor dit project in 2016 wordt genomen.
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Er zijn verschillende randvoorwaarden waaraan moet worden voldaan om de groeivisies Global Hub en Europe's

Industrial Cluster te realiseren. Deze zogenaamde succesfactoren zijn onder andere het investeringsklimaat, ruimte,

bereikbaarheid, scheepvaart, milieu, veiligheid en leefomgeving, werk en innovatie. In dit hoofdstuk beschrijven wij de

ambities en onze inzet voor deze succesfactoren.
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4.1 Investeringsklimaat

Ambitie
De Rotterdamse haven wil tot 2030 25 tot 35 miljard euro aan private investeringen aantrekken van bedrijven die leidend

zijn in hun markt. Havenbedrijf Rotterdam bouwt aan een gunstig investeringsklimaat met eigen investeringen (151,1

miljoen euro in 2015), participatie in investeringsfondsen gericht op het faciliteren van de groei van jonge innovatieve

ondernemingen en afspraken met klanten omtrent havengeld en huurtarieven. De prijs-kwaliteitverhouding van het

Rotterdamse havenproduct speelt hierbij een belangrijke rol. Alle succesfactoren dragen bij aan het creëren van een

aantrekkelijk investerings- en vestigingsklimaat. Deze staan beschreven in Hoofdstuk 4. In deze paragraaf wordt

specifiek ingegaan op een aantal factoren die hiervoor ook van belang zijn.

Investeringen
Havenbedrijf Rotterdam heeft directe invloed op een aantrekkelijk investeringsklimaat door zelf te investeren in het

haven- en industriecomplex en door de kwaliteit van de openbare haveninfrastructuur hoog te houden. Daarnaast maken

wij ons sterk voor publieke infrastructuur van de (Rijks)overheid die in verbinding staat met onze haveninfrastructuur. Op

deze wijze willen wij goede condities creëren voor investeringen van private ondernemingen. De private investeringen

bedroegen in de periode 2011-2013 gemiddeld 3,2 miljard euro (bron: Havenmonitor).

Investeringsagenda Haveninfrastructuur 
De samenwerkingsagenda Haveninfrastructuur heeft als doel om met Rijk en gemeente Rotterdam gezamenlijk inzicht te

krijgen in de noodzakelijke infrastructurele projecten, de samenhang tussen de projecten en de nodige vervolgstappen.

Op basis van structureel overleg tussen Havenbedrijf Rotterdam, Rijkswaterstaat, de Ministeries van Infrastructuur en

Milieu en Economische Zaken en de gemeente Rotterdam is in het afgelopen jaar een twintigtal projecten geïdentificeerd

waar afstemming benodigd is. Het Theemswegtracé, de verbreding van Breeddiep en het verdiepen van de Nieuwe

Waterweg zijn voorbeelden van projecten waarin de samenwerkingsagenda een positieve rol heeft gespeeld in de

onderbouwing van nut en noodzaak en de benodigde besluitvorming.

Investeringen door Havenbedrijf Rotterdam
Havenbedrijf Rotterdam investeert in de ontwikkeling van nieuwe en bestaande terreinen, openbare infrastructuur en

klantspecifieke infrastructuur (zoals kademuren en aanlegsteigers) en bedrijfsmiddelen. Wij hebben in 2015 voor 151,1

miljoen euro (bruto, inclusief subsidies) geïnvesteerd.

Investeringen per type (2015)

Klantgebonden infrastructuur: 54,1 %
Publieke infrastructuur: 35,6 %

Bedrijfsmiddelen: 10,3 %
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Investeringsbeslissingen in 2015
In 2015 is een aantal belangrijke investeringsbeslissingen genomen. De belangrijkste worden hieronder kort toegelicht.

Theemswegtracé

Havenbedrijf Rotterdam gaat de komende jaren mee-investeren in het omleggen van de Havenspoorlijn om de

verbindingen naar het achterland te versterken. Van deze investering in publieke infrastructuur zal ongeveer een derde

deel door Havenbedrijf Rotterdam worden betaald. De totale investering bedraagt ongeveer 275 miljoen euro. Lees meer

over het Theemswegtracé in de paragraaf Bereikbaarheid.

Container Exchange route (CER)

Eveneens werd in 2015 de beslissing genomen tot een investering van naar verwachting 175 miljoen euro in de aanleg

van de Container Exchange Route (CER). De CER moet betrouwbare, efficiënte en snelle uitwisseling van containers op

de Maasvlakte mogelijk maken. Lees meer over de CER in de paragraaf Global hub.

Belangrijke investeringen in 2015
In 2015 rondden wij een aantal investeringsprojecten af die in vorige jaren startten. Enkele belangrijke in 2015 afgeronde

investeringsprojecten zijn:

Vervanging/upgrade van Meerpalen 79b en 83 in het Calandkanaal als onderdeel van de upgrade van het

boeienarsenaal. Zie paragraaf Scheepvaart.

Realisatie van zeezanddammen op Maasvlakte 2. Zie paragraaf Ruimte.

Realisatie van de afmeerconstructie UWT Bunschotenweg. Zie paragraaf Ruimte.

In 2015 werkten wij voorts aan een aantal investeringen die in de komende jaren zullen worden afgerond. Enkele

voorbeelden van belangrijke investeringen waaraan we in 2015 werkten zijn:

Realisatie van de LNG-Breakbulkterminal. Zie paragraaf Europe's Industrial Cluster.

Renovatie van de RDM Grofsmederij. Zie paragraaf Stad en Regio.

Realisatie van Maasvlakte Plaza. Zie paragraaf Ruimte.

Assetmanagement
Havenbedrijf Rotterdam heeft zich voor het managen van assets (onder andere kademuren, steigers, wegen, leidingen,

radarposten en patrouillevaartuigen) laten certificeren volgens ISO 55001. Dit internationale certificaat voor

assetmanagement vereist dat elk halfjaar een externe verificatie van de bedrijfsvoering plaatsvindt.

In 2015 besteedde Havenbedrijf Rotterdam 57,2 miljoen euro aan onderhoud van assets. Onder onderhoud verstaan wij

ook het op diepte houden van de waterwegen in het havengebied door middel van baggeren. Rijkswaterstaat en

Havenbedrijf Rotterdam zijn beide verantwoordelijk voor het baggeren van verschillende delen van het havengebied.

Door gezamenlijke inkoop en intensieve samenwerking bij de uitvoering van het werk, wordt het baggeren zo efficiënt

mogelijk uitgevoerd.
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Prijs-kwaliteitverhouding
De prijs-kwaliteitverhouding van het 'havenproduct' is van belang voor het investeringsklimaat. Havenbedrijf Rotterdam

streeft ernaar dat de goedkoopste keten van producent naar consument via Rotterdam loopt. Dat betekent dat naast de

tarieven voor zee- en binnenhavengeld ook de tarieven van dienstverleners (zoals slepers, roeiers) en belastingen (zoals

onroerendezaakbelasting, precario) zich gematigd dienen te ontwikkelen.

In november 2014 maakten wij met Deltalinqs en de Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI) voor het eerst

een meerjarige afspraak over een gematigde havengeldontwikkeling voor de periode 2015-2017. Hierbij wordt het

zeehavengeld jaarlijks geïndexeerd met de helft van de inflatie, met een maximum van 1%. Daarnaast worden

transhipment en secondcall-aanlopen bij containers gestimuleerd door middel van kortingen en wordt het ruwe-olietarief

jaarlijks 1,5% extra verlaagd. Hiermee hebben Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs en VNPI een duidelijk signaal

afgegeven aan het havenbedrijfsleven over de gematigde kostenontwikkeling voor de komende jaren. Ten aanzien van

de huurtarieven voor de uitgegeven grond voert Havenbedrijf Rotterdam voor diverse segmenten onderzoeken uit om

zorg te dragen voor een goede en zorgvuldige benchmark van de huurtarieven.

Havensamenwerking
Met de andere Nederlandse havenbeheerders Amsterdam, Moerdijk, Groningen en Zeeland werken wij al enkele jaren

samen in de Branche Organisatie Zeehavens (BOZ). De vijf Nederlandse havens werken samen met het Ministerie van

Infrastructuur en Milieu, het zeehavenbedrijfsleven en het Topteam Logistiek aan een Werkprogramma Zeehavens

waarin de gezamenlijke prioriteiten voor de periode 2014-2016 zijn vastgelegd. Met tien concrete acties voor het Rijk en

tien acties voor zeehavens en bedrijfsleven willen de partijen de positie van de Nederlandse zeehavens versterken. Met

Havenbedrijf Amsterdam verlengden wij in 2015 de bestaande samenwerkingsovereenkomst met vijf jaar en werd

afgesproken om te onderzoeken waar samenwerking meerwaarde biedt voor beide partijen. Met Groningen Seaports en

de Rijksuniversiteit Groningen hebben wij succesvol een aanvraag ingediend bij de Nederlandse Organisatie voor

Wetenschappelijk Onderzoek voor het meerjarig onderzoek ‘Towards virtual ports in a physical internet’, dat begin 2016

start. Een actueel onderwerp waarop wij samenwerken is het creëren van een level playing field.

Level Playing Field
Een gelijk speelveld met andere zeehavens is van belang voor het investeringsklimaat van de Rotterdamse haven.

Havenbedrijf Rotterdam spant zich hiervoor in. Een actueel onderwerp op dit gebied is de invoering van de

vennootschapsbelastingplicht.

Invoering vennootschapsbelastingplicht
De vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen staat al lange tijd in de belangstelling. Het verschillend

belasten van activiteiten van publieke ondernemingen enerzijds (veelal onbelast) en private ondernemingen anderzijds

(belast) creëert een ongelijk speelveld met concurrentieverstoring als gevolg.

Vanuit het streven van het Nederlandse kabinet en de Europese Commissie naar een gelijk speelveld is de ‘Wet 
modernisering VpB-plicht overheidsondernemingen’ tot stand gekomen. Deze Nederlandse wetgeving strekt er toe 
overheidsondernemingen die economische activiteiten verrichten op dezelfde wijze aan de vennootschapsbelasting te 
onderwerpen als private ondernemingen. Specifiek voor de zeehavens is een vrijstelling opgenomen zolang er binnen de 
Europese Unie geen gelijk speelveld is.
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Op 21 januari 2016 heeft de Europese Commissie bekendgemaakt dat de vrijstelling van de

vennootschapsbelastingplicht voor zeehavens wordt opgeheven. Per 1 januari 2017 moet Havenbedrijf Rotterdam

belasting gaan betalen, ondanks dat van een gelijk Europees speelveld naar alle waarschijnlijkheid nog geen sprake zal

zijn. Desalniettemin blijft Havenbedrijf Rotterdam hameren op transparantie van geldstromen tussen overheden en

havenbedrijven en op gelijke regels voor alle Europese havens. Wij overwegen in beroep te gaan tegen het besluit van

de Europese Commissie. Tegelijkertijd bereiden wij ons voor op de invoering van de vennootschapsbelasting.

Inspecties in Rotterdam duurder
In 2015 is in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een onderzoek gedaan naar de hoogte van

(lucht)havenaanloop- en doorvoerkosten in Noordwest-Europese zee- en luchthavens. Aanleiding voor dit onderzoek

waren de vermoedens van onevenwichtige concurrentieverhoudingen tussen het Nederlandse bedrijfsleven en het

bedrijfsleven in omliggende landen. Uit het onderzoek blijkt dat de inspectiekosten op voedsel in Rotterdam 45% tot 72%

hoger zijn dan in Antwerpen. Vergeleken met de Duitse havens zijn de inspecties in Rotterdam tot 22% duurder. Dit

onderzoek gaf invulling aan een actie die onderdeel is van het ‘Werkprogramma Zeehavens 2014 – 2016’. De

zeehavens hebben aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en aan de Tweede Kamer gevraagd deze ongelijkheid

te beperken in het belang van onze concurrentiepositie ten opzichte van buitenlandse havens.

Deelnemingen
Havenbedrijf Rotterdam werkt aan een netwerk om wereldwijd nieuwe kansen te creëren en handel met Rotterdam te

bevorderen. Door het merk ‘Port of Rotterdam’ en de kennis op het gebied van havenontwikkeling en havenbeheer naar

groeimarkten te brengen, helpen wij havens over de hele wereld bij het maximaal benutten van hun mogelijkheden. Dit

biedt bedrijven de kans om voet aan de grond te krijgen in deze groeiregio’s.

Havenbedrijf Rotterdam is actief in diverse havens op meerdere continenten. Wij werken aan de uitbreiding van ons

netwerk met havens in markten die van strategisch belang zijn voor Rotterdam. Hierdoor vergroten wij onze marktkennis.

Dit helpt ons bij het aantrekken van activiteiten voor het Rotterdamse havengebied. Daarnaast ondersteunen wij onze

relaties bij het realiseren van hun buitenlandse ambities.

Een aantal van onze relaties en klanten is reeds actief in Sohar, onze joint venture in Oman.

Huidige deelnemingen 
Havenbedrijf Rotterdam heeft momenteel drie internationale havendeelnemingen: Sohar Industrial Port Company en

Sohar International Development Company in Oman en Porto Central Complexo Industrial Portuário S/A in Brazilië.

Sohar
De twee deelnemingen in Sohar exploiteren de haven- (Sohar Industrial Port Company) en freezone- (Sohar International

Development Company) activiteiten in Oman. Het betreft hier een 50/50 joint venture met de Omaanse overheid.

In 2015 verwelkomde de haven in Oman een recordaantal van meer dan 2.500 schepen (tegenover 2.023 in 2014). De

overslag in Oman groeide van 4,2 miljoen ton bij de start van de operaties in 2007 tot 51 miljoen ton in 2015. In 2015 was

er een stijging van 6 miljoen ton ten opzichte van 2014. In 2015 zijn in het havengebied vier nieuwe huurovereenkomsten

getekend voor in totaal 47 hectare. De eerste fase van de Sohar Free Zone is met 233 hectare van de verhuurbare 385

hectare voor 60% gevuld. De deelnemingen in Sohar noteerden tezamen een winst van 7 miljoen euro.

De jury van fDi Magazine (onderdeel van de Financial Times Group) heeft SOHAR in twee ‘2015 Free Zone of the Year’

categorieën bekroond, namelijk ‘Ease of Access’ (toegankelijkheid) en ‘Infrastructure Improvements’ (infrastructurele

verbeteringen).
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Porto Central
Porto Central Complexo Industrial Portuário S/A is een in 2014 opgerichte joint venture tussen TPK Logistica S/A en

Havenbedrijf Rotterdam voor de ontwikkeling van een nieuwe haven in de Braziliaanse deelstaat Espirito Santo. Porto

Central wordt een veelzijdige diepzeehaven voor de overslag van olie, gas, droge bulk, containers en stukgoed.

Daarnaast zal het dienen als basis voor de offshore. Vanuit het projectkantoor in Vitoria werd in 2015 goede voortgang

geboekt op alle voorwaarden om tot een investeringsbesluit te komen.

Overige havens in ons netwerk
Naast de drie bovengenoemde deelnemingen maken de bestaande havens van Pecém (Brazilië) en Mundra (India) en

de nieuw te ontwikkelen havens van Chemport (Turkije) en Kuala Tanjung (Indonesië) deel uit van ons netwerk.

Overige internationale activiteiten
In 2015 werden drie intentieverklaringen getekend die kunnen leiden tot verdere betrokkenheid. Dit betreffen de volgende

overeenkomsten:

• PT Pelabuhan Indonesia I (Pelindo I) ter ontwikkeling van de haven van Tanjung (Indonesië).

• PT Pelebuhan Indonesia II (Pelindo II / IPC) ter ontwikkeling van verschillende havens in Indonesië waaronder de

haven van Jakarta.

• Adani Groep ter ontwikkeling van de haven van Mundra (India).

Daarnaast tekenden wij zes adviesovereenkomsten om havens in Noord- en Zuid-Amerika, Australië en Azië verder te

ontwikkelen.
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4.2 Ruimte

Ambitie
De Rotterdamse haven wil ruimte voor groei bieden aan bedrijven van wereldklasse. Uitgangspunt is dat deze groei

volledig wordt gerealiseerd binnen het bestaande havengebied. Havenbedrijf Rotterdam geeft de grond in het haven- en

industriecomplex in huur of ondererfpacht uit aan bedrijven. Dit gebeurt veelal via langlopende contracten. Daarbij wil

Havenbedrijf Rotterdam ruimte bieden voor uitbreiding van bestaande klanten én voor vestiging van nieuwe klanten. In

samenwerking met stakeholders streven wij naar een optimaal gebruik van de ruimte in het havengebied.

In masterplannen maken wij per gebied de ruimtelijke vertaling van onze Ondernemingsstrategie, de commerciële

strategie en actuele marktontwikkelingen. Ook vertalen wij hierbij onze ambities voor duurzaamheid, milieu en

leefbaarheid naar gebiedsniveau. In overleg met onze klanten streven wij naar het verhogen van de ruimteproductiviteit.

Ook kijken wij actief naar mogelijkheden die zich voordoen buiten het Rotterdamse havengebied. Behoud van flexibiliteit

voor toekomstige (ruimtelijke) ontwikkelingen is bij dit alles een randvoorwaarde.

Van de 5.968 hectare aan beschikbaar havenareaal (inclusief Maasvlakte 2 en Zeehaven Dordrecht) was eind 2015

5.041 hectare uitgegeven aan klanten, is 218 hectare in optie uitgegeven en is 190 hectare gereserveerd voor potentiële

uitgiftes. Circa 517 hectare is nog uitgeefbaar. De volgende link toont het beschikbare bedrijfsonroerendgoed van

participerende makelaars in de haven van Rotterdam: realestate.portnavigator.nl.
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Maasvlakte
De Maasvlakte biedt (groei)ruimte voor vrijwel alle segmenten die veel ruimte vragen en grote milieuruimte en diep water

nodig hebben. Er is direct ruimte beschikbaar of ruimte kan gecreëerd worden door Fase 2 van Maasvlakte 2 aan te

leggen. Havenbedrijf Rotterdam wil een optimaal ingericht containercluster ontwikkelen om de groei van het

containersegment maximaal te faciliteren en om strategische ruimte voor nieuwe markten te bieden. Om de

achterlandverbindingen van het containercluster te versterken besloot Havenbedrijf Rotterdam in 2015 om de Container

Exchange Route (CER) aan te leggen. Deze wegverbinding moet alle vijf de containerterminals op de Maasvlakte met

elkaar verbinden. Ook besloot Havenbedrijf Rotterdam het Theemswegtracé aan te leggen. Om de binnenvaart vanaf de

Maasvlakte een betere ontsluiting naar het achterland te geven verbreden wij in samenwerking met Rijkswaterstaat het 

Breeddiep.

De geautomatiseerde terminals van Rotterdam World Gateway (RWG) en APM Terminals (APMT) op Maasvlakte 2.

Nieuwe containerterminals RWG en APMT
Rotterdam World Gateway (RWG) en APM Terminals (APMT) hebben hun geautomatiseerde terminals in 2015 geopend.

De terminals zijn door hun innovatieve karakter in staat om de allergrootste schepen op een efficiënte, schone en

betrouwbare manier af te handelen. Verwacht wordt dat de terminals in de loop van 2016 volledig operationeel zijn. De

schaalvergroting en de automatisering in de containersector hebben effect op het gebied van arbeidsmarkt en 

ketenefficiëntie.

Maasvlakte Plaza
In 2015 startten wij met de ontwikkeling van een nieuwe grootschalige truckparking: Maasvlakte Plaza. Met Maasvlakte

Plaza verdubbelt het aantal bewaakte parkeerplaatsen in de haven. Lees meer over truckparkings in de haven in de

paragraaf Milieu, veiligheid en leefomgeving.

Offshore in Rotterdam
In 2015 ondertekenden Sif en Verbrugge Terminals en Havenbedrijf Rotterdam een contract voor de realisatie van een

nieuwe locatie voor onder andere assemblage van windmolenfundaties op terrein E op de Maasvlakte.

LNG
Gate terminal (aandeelhouders Gasunie en Koninklijke Vopak) en Havenbedrijf Rotterdam werken samen aan de bouw

van LNG-breakbulkfaciliteit op de Maasvlakte. Lees hier meer over in de paragraaf Europe's Industrial Cluster.

Havenbedrijf Rotterdam N.V. Jaarverslag 2015 52/185

/node/62
/node/62
/node/117
https://jaarverslag2015.portofrotterdam.com/binnenvaart
/node/132
https://jaarverslag2015.portofrotterdam.com/onze-prestaties/global-hub/duurzame-en-effici%C3%ABnte-keten
https://jaarverslag2015.portofrotterdam.com/milieu-en-leefomgeving
https://jaarverslag2015.portofrotterdam.com/energie


Aanleg zeezanddammen
Om bergingscapaciteit te realiseren voor grond- en zandleverende projecten (zoals Boord-Boord overslag en LNG-

breakbulk) uit het haven- en industriecomplex, zijn zanddammen aangelegd op Maasvlakte 2. De zanddammen zijn

gerealiseerd op de plaats van toekomstige kademuren van nog te realiseren terreinen op Maasvlakte 2. Door de aanleg

van de zanddammen kan overtollig zand uit andere projecten op de plaats van nog te realiseren terrein van Maasvlakte 2

gestort worden. Door de zanddammen wordt gewaarborgd dat een goede ondergrond beschikbaar komt voor in de

toekomst noodzakelijke kademuren. Binnen de dammen ontstaat capaciteit om van verschillende projecten zand op te

slaan.

Europoort
In de Europoort vormen op natte bulk gerichte bedrijven al decennia een constante factor in de Rotterdamse haven. De

diepgang en relatief grote hoeveelheid beschikbare milieuruimte zorgen dat de ontwikkelpotentie van de Europoort hoog

is. Wij sturen op maximale benutting van terreinen en op het optimaal benutten en moderniseren van bestaande en

nieuwe (nautische) infrastructuur.

Met name voor Europoort-Midden geldt dat de nautische infrastructuur de maximale capaciteit nadert. Voor een optimale

benutting van de capaciteit van de bestaande infrastructuur onderzoeken wij een aantal multi-userconcepten. Ook wordt

gestudeerd op modernisering en capaciteitsverhoging van andere bestaande infrastructuur.

In de Europoort vormen op natte bulk gerichte bedrijven al decennia een constante factor in de Rotterdamse haven.

Tank Terminal Europoort West
Op verzoek van Shtandart (STT) is het project Tank Terminal Europoort West (TEW) in 2015 vroegtijdig beëindigd. TEW

moest een grote opslagterminal op de Kop van de Beer worden en was bedoeld voor de doorvoer van Oeraltype ruwe

olie en olieproducten. De aandeelhouder van STT, Summa, heeft aangegeven geen mogelijkheden te zien om het project

voort te zetten als gevolg van gebrek aan financiering en gebrek aan toekomstige ladingstromen.

Wij verwachten dat het mogelijk is het terminal concept met een andere partij te ontwikkelen nu het terrein weer

beschikbaar is. Dit gezien de dynamiek in de mondiale oliesector en ontwikkelingen in de overslag van olieproducten in

Rotterdam.
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Botlek/Vondelingenplaat
De Botlek wordt gekenmerkt door een sterk chemisch cluster, dat mede door de lage energieprijzen elders (Verenigde

Staten, Midden-Oosten) voor de toekomst onder druk staat. Havenbedrijf Rotterdam zet zich in voor behoud en

versterking van het Chemical & Biobased cluster. Dit doen wij onder andere door het faciliteren van behoud en verdere

modernisering en integratie van het chemisch cluster, het optimaliseren van de nautische toegankelijkheid en het gebruik

van de nautische ruimte en het optimaal inpassen van gebiedsoverstijgende bereikbaarheid van het haven- en

industriecomplex.

In samenwerking met partners werkt Havenbedrijf Rotterdam aan projecten om de bereikbaarheid van de Botlek en de

aansluiting op de rest van de haven te verbeteren. Bekijk de ontwikkelingen van het Theemswegtracé, de 

Blankenburgverbinding en de Botlekbrug in de paragraaf Bereikbaarheid.

De Botlek in Rotterdam kent een sterk chemisch cluster.

Verdieping Nieuwe Waterweg
Om het Botlekgebied commercieel aantrekkelijk te houden, is het belangrijk dat de nautische bereikbaarheid verbetert.

Daarom onderzoeken wij of het mogelijk is om de Nieuwe Waterweg en het Botlekhavenbekken te verdiepen tot NAP

-16,30 meter. Door de verdieping zijn de betrokken terminals in staat om grotere klassen schepen te ontvangen. Maar de

verdieping zal resulteren in toename van de zoutindringing landinwaarts en dit tast de zoetwatervoorziening in West-

Nederland aan. In het MER-onderzoek, dat Havenbedrijf Rotterdam ter verkrijging van een ontgrondingenvergunning

heeft uitgevoerd, is aan dit onderwerp veel aandacht besteed. Wij hebben dit onderzoek in samenspraak met

verschillende stakeholders uitgevoerd en zijn met hen in gesprek over gepaste maatregelen. Het MER-onderzoek is eind

2015 aangeboden aan Rijkswaterstaat.

Nieuwe steiger voor LBC Tank Terminals
LBC Tank Terminals en Havenbedrijf Rotterdam investeren gezamenlijk in een nieuwe steiger. Onafhankelijk

tankopslagbedrijf LBC Tank Terminals en Havenbedrijf Rotterdam sloten een langetermijnovereenkomst voor het

bouwen van de steiger voor de LBC-terminal in de Botlek in Rotterdam. De steiger wordt voorzien van vier ligplaatsen.

Hierdoor verviervoudigt de steigercapaciteit van de LBC-terminal. De steiger wordt gebouwd om zeeschepen met een

diepgang tot maximaal 13 meter te kunnen faciliteren. De steiger wordt in twee fases gebouwd. Verwacht wordt dat de

eerste fase met twee ligplaatsen medio 2016 operationeel is. De oplevering van de volledige steiger staat gepland voor

begin 2017.
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“Deze ontwikkeling past uitstekend in onze ambitie om de nautische

infrastructuur te versterken en de flexibiliteit en het serviceniveau van de

Rotterdamse tankterminals verder te vergroten.”
 — Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam

Waal-/Eemhaven en Merwehaven/Vierhavens
Havenbedrijf Rotterdam richt zich op versterking van de clusters Shortsea, Breakbulk en Maritieme Industrie &

Dienstverlening. Dit doen we onder andere door het herstructureren van oude havengebieden. Zo werkt Havenbedrijf

Rotterdam in samenwerking met de gemeente Rotterdam aan het geleidelijk transformeren van Waal-/Eemhaven

(inclusief RDM-terrein) en het Merwehaven/Vierhavensgebied, de zogenaamde Stadshavens, naar moderne innovatieve

woon- en werkgebieden.

De Waal-/Eemhaven is op te splitsen in vier fysieke delen: Waalhaven Oost en Sluisjesdijk, Waalhaven Zuid, Waalhaven

West en de Eemhaven en RDM/Quarantaineterrein.

Waal-/Eemhaven
Het Waal-/Eemhavengebied is op te splitsen in vier fysieke delen. Waalhaven Oost en Sluisjesdijk kenmerken zich als

overgangsgebied tussen stad en haven met onder andere kantoren voor de maritieme industrie en maritieme

dienstverlening. Waalhaven Zuid richt zich steeds meer op logistieke bedrijven/distributie en huisvest veel mkb-bedrijven.

Waalhaven West en de Eemhaven zijn primair gericht op container- en stukgoed- (breakbulk) overslag. Het

RDM/Quarantaineterrein herontwikkelt zich met focus op innovatie, scholen en een groot offshorecluster. Lees meer over

de herontwikkeling van het RDM-terrein in de paragraaf Stad en Regio.
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Vertrek ECT uit Eemhaven
De ECT Home Terminal in de Eemhaven is in 2015 gesloten. Containers worden in steeds grotere schepen vervoerd.

Door de diepgang van de schepen kan niet meer worden afgemeerd aan de Eemhaven in Rotterdam. Het laden en

lossen van containers wordt door ECT op de Maasvlakte gedaan bij de Delta Terminal en Euromax Terminal. Met het

vertrek van ECT is terrein vrijgekomen voor de ontwikkeling van Rotterdam Cool Port. Lees meer over Cool Port in de

paragraaf Global Hub.
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Realisatie afmeerconstructie UWT Bunschotenweg
Havenbedrijf Rotterdam streeft naar een sterk geïntegreerd depotcluster op de Bunschotenweg met goede

binnenvaartfaciliteiten om tegemoet te komen aan de vraag naar meer capaciteit, flexibiliteit en efficiëntie. Met de

realisatie van de nieuwe binnenvaartkade en afmeerconstructie bij United Waalhaven Terminals B.V. (UWT) worden

empty-depotwerkzaamheden van UWT gefaciliteerd. De kade wordt toekomstbestendig gebouwd: na aanpassing kan de

kade op termijn geschikt worden gemaakt voor shortsea- en feederschepen en de op- en overslag van volle containers.

Ook zijn wij in staat om modalsplit-afspraken te maken in bestaand havengebied. Met deze investering willen wij een

verdere groei van het containersegment faciliteren en de bereikbaarheid en verkeersveiligheid van de Bunschotenweg en

het Waal-/Eemhavengebied borgen en vergroten.

Zeehaven Dordrecht
De Zeehaven Dordrecht wordt geëxploiteerd door Havenbedrijf Rotterdam. Wij zijn verantwoordelijk voor beheer en

ontwikkeling van dit gebied. Gemeente Dordrecht is verantwoordelijk voor het beheer van de openbare wegen en het

openbaar groen. Havenbedrijf Rotterdam zet zich in om de Zeehaven Dordrecht zichtbaar en succesvol te ontwikkelen

tot een vitaal zeehavengebied. Wij geven lege kavels uit aan zeehavenklanten en zetten ons in voor een goede

samenwerking met gemeente, bedrijven en andere stakeholders.

Havenbedrijf Rotterdam zet zich in om de Zeehaven Dordrecht te ontwikkelen tot een vitaal zeehavengebied.
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Verdergaande samenwerking met gemeente Dordrecht
In 2015 ondertekenden gemeente Dordrecht en Havenbedrijf Rotterdam een overeenkomst om de Westelijke Dordtse

Oever te versterken. In de overeenkomst staan afspraken over de gezamenlijke ontwikkeling van een plan voor

marketing, promotie en acquisitie van de Westelijke Dordtse Oever.

Louterbloemen
Havenbedrijf investeert middels het ontwikkelplan Louterbloemen in de verbetering van de openbare ruimte van het

bedrijventerrein Louterbloemen in Dordrecht. Doel is waardegroei realiseren zodat het terrein aantrekkelijk blijft voor

ondernemers.
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4.3 Bereikbaarheid

Ambitie
Het is onze ambitie dat het haven- en industriecomplex met alle achterlandmodaliteiten snel en betrouwbaar bereikbaar

is. Voor vervoer naar het achterland onderscheiden wij de vier modaliteiten binnenvaart, spoor, weg en pijpleiding.

Havenbedrijf Rotterdam spant zich in om diensten en producten te leveren die het gebruik van deze modaliteiten een

meer dan logische keuze maken.

Binnen het haven- en industriecomplex is Havenbedrijf Rotterdam verantwoordelijk voor het ontwikkelen en verbeteren

van de vier modaliteiten binnenvaart, spoor, weg en pijpleiding. Wij doen dit door eigen infrastructurele verbeteringen en

door samenwerking met andere partijen die een rol spelen in de goederenstromen naar het achterland.

Als kwantitatieve doelstelling voor bereikbaarheid geldt dat in 2030 maximaal 35% van de containers van en naar de

Maasvlakte over de weg wordt vervoerd. Voor deze verschuiving van vervoer over de weg naar de schonere modaliteiten

water en spoor gebruiken wij de term 'modal shift'. De 'modal split' is de verdeling in transport over weg, water en spoor.

Halverwege 2015 was het percentage containers dat over de weg werd vervoerd 46,2%.

Modal Split containers Maasvlakte (eerste helft 2015)

Wegvervoer: 46,2 %

Binnenvaart: 41,6 %

Spoor: 12,2 %

Weg

Samen met partners zetten wij ons in om de bereikbaarheid over de weg te verbeteren. Rijkswaterstaat en gemeente

Rotterdam werken aan diverse projecten rondom de haven. Deze projecten 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. Ook

het belangrijke infrastructuurproject Blankenburgverbinding loopt conform planning. Voor 2015 hadden wij als

kwantitatieve doelstelling dat de reistijd op de A15 tussen Vaanplein en Maasvlakte in minimaal 95% van de

avondspitsen (haven-uit) maximaal 48 minuten bedraagt. Deze doelstelling is met 97,1% wel gehaald.
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Blankenburgverbinding
Het belangrijke infrastructuurproject Blankenburgverbinding loopt conform planning. Voor de ontsluiting van het

havengebied is de aanleg van de Blankenburgtunnel noodzakelijk. In 2015 heeft minister Schultz van Haegen het

Ontwerp-Tracébesluit Blankenburgverbinding ondertekend. De minister heeft daarmee samen met de bestuurders uit de

regio Rotterdam de bestuursovereenkomst bezegeld voor de aanleg van de Blankenburgverbinding tussen de A20 en de

A15. De nieuwe verbinding onder de Nieuwe Waterweg is van belang voor de doorstroming van het verkeer in de regio

en het transport van en naar de Rotterdamse haven en het Westland in het bijzonder. Onder andere natuur- en

bewonersorganisaties hebben zienswijzen ingediend over de Blankenburgverbinding. Volgens tegenstanders brengt de

verbinding schade toe aan de natuur in Midden-Delfland. Onderdeel van de aanleg van de verbinding is een

kwaliteitsimpuls voor het hele gebied. Dit is vastgelegd in het kwaliteitsprogramma en richt zich op natuur, water,

recreatie en geluid. Momenteel worden de ingediende reacties geanalyseerd en wordt gekeken op welke punten het

Ontwerp-Tracébesluit wordt aangepast. Dit leidt tot een definitief Tracébesluit. Het definitief Tracébesluit wordt verwacht

in het eerste kwartaal van 2016.

Containertransferium
Het containertransferium BCTN in Alblasserdam is in 2015 geopend. Het transferium moet de A15 ontlasten van

vrachtwagens en de uitstoot van fijnstof verminderen. Vrachtwagens die anders via de drukke A15 naar de Maasvlakte

zouden rijden, komen hun zeecontainers bij het transferium halen en brengen. Voor het containervervoer werkt het

transferium als een P+R-terrein voor grote steden en winkelgebieden om de parkeerdruk in het stadscentrum en files op

de wegen naar de stad te verminderen. Havenbedrijf Rotterdam was de initiator van het transferium. Havenbedrijf

Rotterdam is voor de omliggende terreinen van circa zeven hectare in gesprek met diverse partijen uit de logistiek die het

containertransferium kunnen versterken.

Het containertransferium BCTN in Alblasserdam moet de A15 ontlasten van vrachtwagens en de uitstoot van fijnstof

verminderen.
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Botlekbrug
In juli is de nieuwe Botlekbrug geopend. De brug is gerealiseerd door Rijkswaterstaat. De brug draagt bij aan een

gestroomlijnde A15. Dit is belangrijk omdat veel vervoer vanaf de Maasvlakte over de A15 gaat. Wij verwachten dat deze

vervoersstroom blijft toenemen door de komst van Maasvlakte 2. Sinds de opening in juli heeft de brug vaak storingen

gehad. Rijkswaterstaat neemt maatregelen om de hinder te beperken. Een onafhankelijke partij is gevraagd om naar de

problemen te kijken. In 2016 wordt de uitslag van het onderzoek verwacht.

De Verkeersonderneming
De Verkeersonderneming is een publiekprivate samenwerking van gemeente Rotterdam, Stadsregio Rotterdam, het

Ministerie van Infrastructuur en Milieu/Rijkswaterstaat en Havenbedrijf Rotterdam. Binnen De Verkeersonderneming

werken deze partijen sinds 2008 samen aan maatregelen voor een bereikbare stad, een bereikbare haven en een

bereikbare regio. Een voorbeeld van een maatregel is het project Wild! van de spits. Sinds 2014 kunnen automobilisten

die de ochtend- en/of avondspits mijden tot maximaal 140 euro per maand verdienen. In 2015 werd de regeling verlengd.

Sinds 2015 komen ook automobilisten in de Dordtse regio in aanmerking voor de regeling. In 2015 zorgden de

deelnemers voor gemiddeld 4300 spitsmijdingen per werkdag.

Bandencontrole tegen files
Het aantal ongevallen en pechgevallen veroorzaakt door een verkeerde bandenspanning bij vrachtwagens moet

drastisch omlaag. In het havengebied rond de A15 staan per dag gemiddeld twee vrachtwagens stil met bandenpech en

gebeuren zo’n zes ongelukken per maand, veroorzaakt door te lage bandenspanning. In 2015 hielden wij een proef met

het controleren van de bandenspanning van vrachtwagens. De 'Free Tyre Check' is een initiatief van De

Verkeersonderneming en Havenbedrijf Rotterdam. Op Maasvlakte 2 is een meetsysteem aangelegd voor vrachtwagens

die de APM Terminal verlaten. Chauffeurs kunnen gratis de bandenspanning van de truck laten meten door over een

plaat met sensoren te rijden die in het wegdek is gebouwd. Naar aanleiding van de proef blijft het meetsysteem

beschikbaar en wordt een tweede meetsysteem aangelegd.

Spoor
Groei van het spoorgoederenvervoer en een modal shift van weg naar spoor en binnenvaart zijn speerpunten in het

beleid van Havenbedrijf Rotterdam. Door spoorgoederenvervoer kan de haven van Rotterdam nieuwe markten ontsluiten

in Zuid-Duitsland, Oostenrijk en Centraal-Europa. Met name in het containervervoer voorziet Havenbedrijf Rotterdam

groei. Tot en met 2020 streeft Havenbedrijf Rotterdam naar een groei in het railvolume met 300.000 TEU naar circa

900.000 TEU in 2020. Samen met het Rijk, ProRail, vervoerders en operators werkt Havenbedrijf Rotterdam actief aan

de verbetering van het spoorgoederenvervoer. De nadruk ligt op verbetering van de spoorlogistiek en een robuuste

infrastructuur.

Havenbedrijf Rotterdam N.V. Jaarverslag 2015 59/185



Marktinitiatieven
IMS rijdt van de Maasvlakte naar Wolfurt in Oostenrijk. Vanuit het Rail Incubator-project levert Havenbedrijf

Rotterdam marketingondersteuning. De frequentie van de spoorshuttle van European Gateway Services (EGS)

en TX Logistics tussen Rotterdam en Neurenberg/München is mede door steun vanuit de Rail Incubator

verhoogd.

DB Schenker BTT is gestart met een spoorshuttle tussen Burghausen (Beieren) en Rotterdam (via Keulen).

Havenbedrijf Rotterdam verleent marketingondersteuning aan deze spoorshuttle.

Met EuroTerminal Emmen-Coevorden-Hardenberg, Combi Terminal Twente en de Bentheimer Eisenbahn zijn

afspraken gemaakt over het verhogen van de frequentie van de shuttle Rotterdam-Bad Bentheim-Coevorden

begin 2016.

Met steun vanuit het Rail Incubator-project start Shuttlewise, in samenwerking met het Franse Novatrans, een

railshuttle Rotterdam-Dourges. In Dourges is directe aansluiting op de shuttles van Novatrans naar alle delen van

Frankrijk. De dienst start in het eerste kwartaal van 2016 en gaat vijf keer per week rijden.

Ondertekening Letter of Intent
In 2015 ondertekenden Rail Cargo Operator (onderdeel van Rail Cargo Austria) en Havenbedrijf Rotterdam een Letter of

Intent voor het vergroten van het marktaandeel containers Rotterdam in Oostenrijk en Centraal- en Oost-Europa.

Betuweroute
De Betuweroute zorgt voor een goede verbinding met het Duitse achterland. De Betuweroute is van belang voor de

bereikbaarheid van de Rotterdamse haven. DB Netz werkt momenteel aan de aanleg van het derde spoor tussen

Emmerich en Oberhausen. Het derde spoor is nodig omdat de bestaande twee sporen te weinig capaciteit bieden aan de

bestaande personentreinen en de groeiende goederenstroom. De bouw van het derde spoor is gepland tussen 2016 en

2022. Om tijdens de werkzaamheden voldoende capaciteit voor het spoorgoederenvervoer te realiseren, is er door de

stuurgroep Derde Spoor (waarin onder andere het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, ProRail, Havenbedrijven

Amsterdam en Rotterdam, EVO, KNV en lokale overheden zijn vertegenwoordigd) een maatregelenpakket uitgewerkt. In

2015 zijn voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Als gevolg hiervan waren er een aantal langdurige

buitengebruikstellingen die goed zijn verlopen. Het geplande maatregelenpakket is geïmplementeerd en functioneerde

goed. Er zijn geen treinen uitgevallen, de punctualiteit was gelijk of zelfs beter dan ‘normaal’ en ook de klachten in

verband met overlast zijn niet toegenomen.
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Samen met de provincies Overijssel en Gelderland heeft Havenbedrijf Rotterdam een verkennend onderzoek uitgevoerd

naar de aanleg van een nieuwe, aparte Noordtak van de Betuweroute. De Noordtak kan het goederenvervoer door Oost-

Nederland sneller en veiliger afwikkelen. En een nieuwe Noordtak ontziet het bestaande spoorwegnet, waardoor netto de

overlast voor omwonenden wordt beperkt. Op verzoek van de Tweede Kamer heeft het Ministerie van Infrastructuur en

Milieu samen met de beide provincies en Havenbedrijf Rotterdam deze studie uitgewerkt en is afgesproken om periodiek

prognoses op te stellen om te kunnen beoordelen of een Noordtak in overweging moet worden genomen; een eerste

actualisatie volgt in 2017.

Theemswegtracé
De Calandbrug bij Rozenburg (gemeente Rotterdam) is een stalen hefbrug uit 1969 die in 2020 aan het einde van haar

technische levensduur is. In combinatie met het groeiende treinverkeer over de Betuweroute, scheepvaartverkeer naar

de Brittanniëhaven en wegverkeer betekent dit dat er een oplossing moet komen. De staatssecretaris heeft in september

2015 het Theemswegtracé aangewezen als voorkeursoplossing. Deze oplossing behelst een verlegging van de

Havenspoorlijn, het eerste deel van de Betuweroute, over een lengte van ongeveer vier kilometer. Hierdoor gaat de

spoorlijn niet meer over de Calandbrug, zodat scheepvaart en spoorverkeer elkaar vanaf 2020 niet langer in de weg

zitten. Op het moment van publicatie van dit jaarverslag bevindt het besluitvormingsproces over het Theemswegtracé

zich in de afrondende fase.

Aanleg van het nieuwe tracé kost naar verwachting ongeveer 275 miljoen euro. Van deze investering in publieke

infrastructuur zal circa een derde deel door Havenbedrijf Rotterdam worden betaald. Het is uitzonderlijk dat wij als

Havenbedrijf Rotterdam zo substantieel investeren in publieke infrastructuur. Wij doen dit omdat de verbindingen naar

het achterland essentieel zijn voor de concurrentiepositie van de haven en de bijbehorende voordelen opwegen tegen

onze investering. Het ministerie heeft positief gereageerd op ons voorstel om de realisatie van het project over te nemen.

Na aanleg van het nieuwe tracé zullen wij de openbare spoorlijn overdragen aan ProRail. De verwachte milieueffecten

vallen binnen de wettelijke kaders. De wensen en bezwaren van omwonenden, bedrijven en betrokken gemeenten zijn in

de keuze meegewogen.

Project bayrolo
Binnen het grensoverschrijdende gemeenschapsproject 'bayrolo' werken Bayernhafen Gruppe en Havenbedrijf

Rotterdam sinds 2014 samen. Het project bayrolo is bedoeld als interdisciplinair platform voor ideeën en maatregelen

voor transportondernemers, infrastructuuraanbieders, overslagterminals en samenwerkingsverbanden, expediteurs en

rederijen. Met het project willen wij Rotterdam beter zichtbaar maken. Ook moet het project zorgen voor betere

communicatie op operationeel niveau. Het project wordt begeleid door het Nederlandse Ministerie voor Infrastructuur en

Milieu en het Duitse Ministerie van Binnenlandse Zaken, Bouw en Verkeer. In 2015 werd de bayrolo-studie uitgevoerd.

Belangrijkste conclusie is dat Beierse verladers, expediteurs en rederijen openstaan voor de verbinding Beieren-

Rotterdam. De bevindingen gelden zowel voor het intermodale containervervoer via het spoor als voor vervoer van

bulkgoederen per binnenvaartschip. Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek is een projectorganisatie

opgericht, bestaande uit twee werkgroepen en een stuurgroep. De werkgroepen zullen aan concrete maatregelen

werken.

Integratie Keyrail in ProRail
Keyrail was de exploitant van de Betuweroute, de spoorlijn van de Rotterdamse haven naar de grens met Duitsland (bij

Zevenaar). In juli 2015 zijn alle taken van Keyrail overgedragen aan ProRail. Samen met ProRail en Havenbedrijf

Amsterdam was Havenbedrijf Rotterdam aandeelhouder van Keyrail. Met de integratie van Keyrail in ProRail is een

eenduidig aanspreekpunt voor het totale spoorgoederenvervoer in Nederland gecreëerd. Bedoeling is dat de

goederenexpertise van ProRail verder wordt versterkt. Ook verwachten de voormalige aandeelhouders dat beheer en

exploitatie nog efficiënter kan worden opgepakt. De formele overdracht van de aandelen vindt plaats in 2016.
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Samenwerken met ProRail en Havenbedrijf Amsterdam
ProRail, Havenbedrijf Amsterdam en Havenbedrijf Rotterdam zien in elkaar partners om de groei van het

spoorgoederenvervoer te stimuleren. Met de handtekeningen van de directies van de drie partijen is het

samenwerkingsprogramma 'Spoor- en Havenlogistiek Goederenvervoer' in 2015 gestart. In deze samenwerking werken

de havens en ProRail aan het verbeteren van de spoorlogistieke ladingketen van, naar en in de havens op het gebied

van logistiek, infrastructuur, markt en imago. Doel van de samenwerking is bijdragen aan een goed

spoorgoederenvervoerproduct, groei mogelijk maken en stimuleren en daarmee de posities van de haven, de

spoorvervoersector en de BV Nederland versterken.

Binnenvaart
Havenbedrijf Rotterdam verwacht een substantiële groei van de containerstromen in de binnenvaart. Havenbedrijf

Rotterdam heeft een binnenvaartprogramma om meer containerstromen via binnenvaartschepen mogelijk te maken en

om het proces naar schonere schepen te stimuleren. Samen met het spoorprogramma moet het binnenvaartprogramma

Rotterdam de markt optimale toegevoegde waarde bieden. Het binnenvaartprogramma omvat activiteiten rondom de

thema's beter benutten van capaciteit en infrastructuur, efficiënt logistiek proces en duurzame binnenvaart. Samen met

een aantal partijen werkt Havenbedrijf Rotterdam via het project Nextlogic aan het verbeteren van de operationele keten

van de containerbinnenvaart van/naar Rotterdam. Lees meer over Nextlogic in de subparagraaf Digitale dienstverlening.
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Nautische bereikbaarheid verbeteren
In samenwerking met Rijkswaterstaat verbreden wij het Breeddiep. Het Breeddiep is een belangrijke verbinding voor de

binnenvaart in Rotterdam. Jaarlijks maken zo’n 50.000 voornamelijk binnenvaartschepen gebruik van de verbinding

tussen het Calandkanaal en de Nieuwe Waterweg tegenover Hoek van Holland. Door de woelige stroming en het

beperkte zicht is op dit moment louter eenrichtingsverkeer mogelijk, onder begeleiding van de Verkeerscentrale Hoek van

Holland. Het Breeddiep wordt verbreed van 75 naar 350 meter. De investering past in het beleid van zowel het Rijk als

Havenbedrijf Rotterdam om de achterlandverbindingen over het water te verbeteren en efficiënter te maken. Door de

verbreding van het Breeddiep wordt de stroming minder woelig en de capaciteit aanzienlijk groter. Het is de bedoeling om

de verbreding eind 2016 te realiseren.

“Voor de haven van Rotterdam is de verbreding van het Breeddiep een

belangrijk project, waarin we graag investeren. De verbreding maakt de

containervaart van en naar de Maasvlakte een stuk efficiënter en veiliger.”
 — Ronald Paul, COO, Havenbedrijf Rotterdam

Maatregelen tegen wachttijden
De nieuwe terminals van Maasvlakte 2 zijn nog niet volledig operationeel. De Rotterdamse haven was daarom in 2015

aangewezen op de huidige capaciteit, terwijl er in de eerste helft van 2015 wel een toename was in het ladingaanbod.

Om de wachttijden voor de binnenvaart als gevolg van de topdrukte aan te pakken, maakte containerbehandelaar ECT in

2015 een pakket maatregelen bekend. Het bedrijf stelde onder andere een minimum scheepsomvang in om de

afhandelcapaciteit en de efficiëntie voor de binnenvaart te vergroten. De dreiging van congestie blijft echter aanwezig.

Havenbedrijf Rotterdam is met ECT in gesprek over bundelingsoplossingen voor de binnenvaart voor het geval er weer

structurele congestie ontstaat.

Pijpleidingen
Rotterdam heeft een pijpleidingennetwerk om vloeibare bulk snel, veilig en milieuvriendelijk te vervoeren binnen de

haven en tussen havens en industriële complexen.

Pijpleidingenviaduct
Havenbedrijf Rotterdam werkt aan een pijpleidingenviaduct in de leidingenstrook naast de A15 tussen de Aveling en

Digna Johannaweg. De constructie van het pijpleidingenviaduct is gereed. De benodigde installaties om het viaduct af te

bouwen en in gebruik te nemen worden later aangebracht dan oorspronkelijk gepland. De voorbereiding vraagt meer tijd.

Naar verwachting is het viaduct medio 2017 volledig operationeel.
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MultiCore
In de Rotterdamse haven ligt de pijpleidingenbundel MultiCore. Bedrijven huren (delen van) de pijpleidingen. MultiCore is

een joint venture tussen Havenbedrijf Rotterdam en Vopak. Vopak werkt aan de aanleg van een pijpleidingenbundel

tussen Vopak Terminal Botlek en Vopak Terminal TTR. De bundel bevat in totaal zeven leidingen. In 2015 kwamen

MultiCore en Vopak overeen dat MultiCore de pijpleidingenbundel van Vopak overneemt na oplevering in 2016. Andere

bedrijven kunnen daarmee delen van de bundel huren. Door de overname van de leidingenbundel ontstaat nieuwe

investeringsruimte bij Vopak. Dit sluit aan bij een van de essentiële meerwaarden van MultiCore voor de industrie: het

ontkoppelen van het investeren in eigen business en het investeren in de daarvoor benodigde pijpleidingeninfrastructuur.

Digitale dienstverlening

De haven van Rotterdam is het grootste logistieke knooppunt van Europa. Hier komen dagelijks honderden zeeschepen,

binnenvaartschepen, vrachtwagens en treinen samen om goederen snel en efficiënt naar hun eindbestemming te

vervoeren. Onder invloed van diverse trends (onder andere Internet of Things, Big Data en Augmented Reality) nemen

de mogelijkheden voor logistieke verbeteringen toe. Uitwisseling van informatie kan leiden tot verbetering van de

ketenefficiëntie. De transparantie van data in de keten kan een belangrijk concurrentievoordeel zijn voor Rotterdam.

Informatietechnologie, met name op het gebied van logistiek, is voor de concurrentiepositie zeer belangrijk. Havenbedrijf

Rotterdam wil een actieve rol vervullen in het verder transparant maken van data en het ontwikkelen van applicaties voor

met name binnenvaart en zeevaart. Samen met diverse partijen werkt Havenbedrijf Rotterdam in logistieke projecten aan

verdere optimalisatie van de logistiek van en naar Rotterdam. Partijen werken mee in het ontwerp van platforms en waar

nodig en mogelijk het openstellen van data.
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Portbase
Portbase is de organisatie achter het Port Community System voor Nederlandse havens. De ambitie van Portbase is het

zo aantrekkelijk mogelijk maken van de logistieke ketens via één loket. Portbase biedt ruim 40 verschillende services

voor efficiënte informatie-uitwisseling tussen bedrijven en overheden en tussen bedrijven onderling. In 2015 verwerkte

Portbase 78 miljoen transacties. In 2015 realiseerde Portbase onder andere de nieuwe service Afmelding NCTS Export

Containers. Sinds 2015 kunnen containerterminals douanedocumenten voor uitgaande transitcontainers (NCTS) uit

Portbase elektronisch afmelden bij de Douane. Opgeteld bij eerdere ontwikkelingen is in Rotterdam nu 95 procent van de

douanedocumenten rondom exportcontainers digitaal af te handelen. Havenbedrijf Rotterdam is samen met Havenbedrijf

Amsterdam aandeelhouder van Portbase.

In opdracht van Rijkswaterstaat wordt het Maritime Single Window (MSW) ontwikkeld. Het MSW is een platform waar alle

wettelijke verplichte meldingen aan overheden elektronische worden afgehandeld. Lees meer informatie over het MSW in

de paragraaf Scheepvaart.

Nextlogic
Samen met vertegenwoordigers van de zeehaventerminals, depots, barge operators/inlandterminals, rederijen en

Rijkswaterstaat werkt Havenbedrijf Rotterdam via het project Nextlogic aan het verbeteren van de operationele keten van

de containerbinnenvaart van/naar Rotterdam. Namens Nextlogic tekende Havenbedrijf Rotterdam in 2015 een opdracht

om de intelligente planningstool 'BREIN' te bouwen. Bedoeling is dat de planningstool vanaf 2017 terminal- en depot

slots in de Rotterdamse haven gaat toewijzen.

InlandLinks
InlandLinks is het onlineplatform voor containerterminals in het achterland met intermodale (spoor en binnenvaart)

verbindingen van en naar Rotterdam. Op het platform zijn ruim 80 Europese terminals aangesloten. Op InlandLinks

worden terminals gepresenteerd op basis van geobjectiveerde en vergelijkbare criteria. Daarnaast kunnen rederijen

aangeven op welke inlandterminals zij een containerdepot hebben, op basis waarvan het vervoer van lege containers

gereduceerd kan worden. Met InlandLinks wordt bij het bepalen van de meest efficiënte route ook getoond welke bijdrage

de route kan leveren aan het verminderen van de CO2-uitstoot. InlandLinks is een initiatief van de Vereniging van Inland

Terminaloperators (VITO) en Havenbedrijf Rotterdam.

Cyber Security
De keerzijde van de technologische ontwikkelingen is een verhoogd risico op cybercrime. Door toenemende digitalisering

neemt het risico toe dat de Rotterdamse haven doelwit wordt van een cyberaanval waardoor (kritische) systemen

uitvallen. Havenbedrijf Rotterdam neemt deel aan het havenbreed overleg Nationaal Cyber Security Centrum-

Information Sharing Analysis Centre ter bevordering van het bewustzijn rondom dit onderwerp. Cyber security is een

belangrijke pijler in onze IT-strategie. Wij voeren inbraakdetectie uit op netwerken en kritische systemen worden

redundant uitgevoerd.

Havenbedrijf Rotterdam N.V. Jaarverslag 2015 65/185

https://jaarverslag2015.portofrotterdam.com/effici%C3%ABnt-scheepvaartverkeer


4.4 Scheepvaart

Ambitie
De Rotterdamse haven wil koploper in de wereld zijn op het gebied van duurzaamheid, efficiëntie en veiligheid van de

scheepvaart. Het veiligheidsniveau in Rotterdam moet ondanks de toenemende complexiteit van de scheepvaart op

niveau blijven en toonaangevend worden voor andere havens.

De Rijkshavenmeester (Havenmeester) van Rotterdam is verantwoordelijk voor een veilige en efficiënte afwikkeling van

scheepvaart. Hiervoor voert hij een aantal publiekrechtelijke taken uit. De bevoegdheden zijn door het Rijk aan hem

overgedragen en door de gemeente Rotterdam en een aantal omliggende gemeenten gemandateerd. De Havenmeester

handhaaft de nautische orde en wetgeving op het gebied van milieu, veiligheid en havenbeveiliging. Dit gebeurt onder

andere met patrouillevaartuigen, de verkeerscentrales, incidentenbestrijding op het water en door het Haven Coördinatie

Centrum.

Daarnaast voert de Havenmeester inspecties op schepen uit. Gedurende het verblijf in de haven van Rotterdam vinden

inspecties plaats aan boord van schepen om ervoor te zorgen dat schepen voldoen aan internationale veiligheids- en

milieustandaarden. Ook wordt geïnspecteerd op het gebied van beveiligingsstandaarden. De inspecties zijn ook bedoeld

om te controleren of schepen zorgen voor adequate leef- en werkcondities voor de scheepsbemanning.

Veilig scheepvaartverkeer
Met patrouillevaartuigen en een verkeersbegeleidingssysteem begeleidt en handhaaft de Divisie Havenmeester het

scheepvaartverkeer dag en nacht. Als officiële hulpverleningsdienst heeft de Divisie Havenmeester de taak om, samen

met de andere hulpverleningsinstanties, de continuïteit en de veiligheid van het scheepvaartverkeer en de omgeving te

waarborgen. De Divisie Havenmeester streeft ernaar dat geen ernstige scheepsongevallen plaatsvinden.

Havenbedrijf Rotterdam stimuleert innovatieve initiatieven. Wij realiseerden de zogenaamde ‘Boeien & Palen’ die zorgen

voor een veiligere boord-boordoverslag dan op zee. Ook realiseerden we het Binnenvaart Ligplaats Informatie Systeem,

een systeem voor binnenvaartschippers waarin zij de actuele bezetting kunnen zien van openbare binnenvaart

ligplaatsen in Rotterdam.

Incidenten
De (Rijks)Havenmeester rapporteert over de veiligheid van het scheepvaartverkeer aan het College van B en W van de

gemeente Rotterdam en aan de minister van Infrastructuur en Milieu. Dit gebeurt door middel van de indicator Nautische

Safety Index (NSI) met als toelichting hierop het aantal nautische ongevallen en voorvallen. De NSI relateert het aantal

ongevallen aan het aantal scheepsbezoeken en houdt rekening met het aantal significante ongevallen en daadwerkelijke

aanvaringen. In 2015 kwam de NSI uit op 0,62 ten opzichte van een norm van maximaal 0,93. Een nautisch ongeval

beschouwen wij als significant indien er één of meer van de volgende factoren voorkomen: dodelijke of zwaargewonde

slachtoffers, grote vaarweg-, scheeps-, lading- of milieuschade of als er een volledige stremming is geweest van 1 uur of

meer.
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Het aantal significante ongevallen in de afgelopen drie jaar vertoont een dalende trend: van 13 in 2013 en 12 in 2014

naar 7 in 2015. Er waren in 2015 geen nautische ongevallen met dodelijke slachtoffers. In 2015 zijn 277 nautische

ongevallen en voorvallen vastgelegd. Dit betekent een toename ten opzichte van het aantal geregistreerde ongevallen en

voorvallen in vorige jaren. De toename is te verklaren door onze inzet in 2015 op het beter melden en registreren. Om

nautische ongevallen te kunnen voorkomen, is het van belang om te leren van bijna-incidenten en risicovolle voorvallen.

Voor onze medewerkers biedt het nieuwe Havenmeester Informatie Systeem (HaMIS) de mogelijkheid om meer

nauwgezet te registeren. Naast het toezicht van de Havenmeester is in 2015 een beroep gedaan op de

havengemeenschap om bijna-nautische ongevallen en incidenten te melden met behulp van een meldingsapp.

Port Risk Assessments
Sinds 2012 hanteert de Havenmeester in nauwe samenwerking met de loodsen en roeiers Port Risk Assessments als

methode om nautische risico’s in kaart te brengen, maatregelen te prioriteren en safety awareness te bevorderen. Dat

gebeurt nadrukkelijk samen met de stakeholders in de haven. In 2014 is het domein uitgebreid met Transport- en

Milieuveiligheid in nauwe samenwerking met de afdeling Inspectie van DHMR. De resultaten werden onder andere

gedeeld in de Nautical Risk Atlas. In 2015 is een proef uitgevoerd met de app Risk Spotter om de interactie met ogen en

oren in de haven te vergroten. De ambitie is om in 2016 de methode verder te professionaliseren en nog meer in te

zetten op digitalisering, visualiseren en interactief risk management met stakeholders.

Recreatievaart
Havenbedrijf Rotterdam treedt sinds juli strenger op tegen schippers van pleziervaartuigen die de Rotterdamse haven

aandoen en de regels overtreden. Wij besteedden in 2015 extra aandacht aan het voorlichten van watersporters over het

varen in de haven. Zo is Havenbedrijf Rotterdam actief betrokken bij het project ‘Varen doe je samen’. Samen met de

convenantpartners Rijkswaterstaat, Nationale Politie, ANWB en Schuttevaer werken wij aan de verbetering van de

veiligheid tussen recreatievaart en beroepsvaart. In 2015 lieten wij daartoe een film ontwikkelen.

Efficiënt scheepvaartverkeer
Efficiënt scheepvaartverkeer is van groot belang voor de Rotterdamse haven. Binnen de Divisie Havenmeester lopen

diverse initiatieven voor verdere ontwikkeling van een veilige en efficiënte haven.

Scheepsbezoeken
In 2015 vonden in totaal 29.122 scheepsbezoeken van zeeschepen en 110.000 bezoeken van binnenvaartschepen

plaats. Voor de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven is een efficiënte afwikkeling van scheepvaart belangrijk.

De Havenmeester gaat ervan uit dat er sprake is van efficiënte afwikkeling als iedereen zich aan de afgegeven planning

houdt. De Nautische Efficiency Index (NEI) geeft een waardering van de mate waarin de afwikkeling van de

zeevaartschepen volgens planning is verlopen. De score van de NEI kwam uit op een 9,39. Daarmee is de norm van 7,0

gehaald.
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*Een scheepsbezoek is de fysieke binnenkomst van een aangemeld zeeschip in de Rotterdamse haven.

**Scheepsbewegingen zijn feitelijk plaatsgevonden reizen binnen een scheepsbezoek. 

Port Call Optimalisatie
Havenbedrijf Rotterdam bevindt zich in een transitietraject dat gericht is op het versterken van onze klantgerichtheid,

professionaliteit, toegevoegde waarde, resultaten en samenwerking. Eén van de onderdelen van het transitietraject is

Port Call Optimalisatie. Het project Het Schip Centraal is de voorloper van het transitietraject. De kennis en projecten zijn

meegenomen uit Het Schip Centraal. Het doel van Port Call Optimalisatie is het bezoek van een schip aan de haven van

Rotterdam efficiënt mogelijk te laten verlopen. In 2015 bereikten wij de volgende concrete resultaten met projecten

binnen Port Call Optimalisatie:

Avanti
Om de reis van een schip zo effectief mogelijk te plannen, hebben scheepvaartbedrijven gedetailleerde informatie over

diepte, toelatingsbeleid en aankomst- en vertrektijden nodig. Shell, Vopak, Maersk, CMA-CGM en Havenbedrijf

Rotterdam hebben de handen ineengeslagen voor een nieuwe, internationaal geaccepteerde standaard voor informatie-

uitwisseling van nautische informatie en planning. De webapplicaties Avanti en Pronto worden ontwikkeld om optimale

transparantie te garanderen. Avanti is een website met masterdata over dieptes en restricties in havens en op

ligplaatsen. In 2015 startte een test met Avanti in een aantal havens. Ook werden definities voor dieptes gepubliceerd in

het Mariners Handbook.

Pronto
Pronto wordt een communicatieplatform voor de havengemeenschap. Het platform moet agenten en andere operators

helpen bij de planning van diensten aan schepen. Pronto is in 2015 uitgebreid getest. Ook is de koppeling met het

Havenmeester Management Informatie Systeem (HaMIS) gerealiseerd.

Havenbedrijf Rotterdam N.V. Jaarverslag 2015 68/185



Dynar
Dynar (Dynamic Nautical Accessibility Rotterdam) is een tool waarmee klanten op het moment van laden van een schip

een gedegen beslissing kunnen maken over de diepgang van het schip waarmee het de haven van Rotterdam in- en

uitvaart. De pilot-versie van Dynar voor een beperkt aantal ligplaatsen en functionaliteiten in samenwerking met een

aantal gebruikers (verladers, kapiteins, agenten, de Divisie Havenmeester en de loodsen) heeft zijn toegevoegde waarde

bewezen. De app wordt langzamerhand havenbreed uitgerold om de haalbaarheid te testen.

Rotterdam en Amsterdam nu één havenmanagementsysteem 
De Rotterdamse en Amsterdamse Havenmeesters gebruiken sinds augustus 2015 één havenmanagementsysteem voor

het administreren, begeleiden en inspecteren van de scheepsbezoeken: HaMIS. Havenprocessen in de Rotterdamse en

Amsterdamse haven worden met HaMIS geharmoniseerd. Ook wisselen de havens hiermee veel makkelijker dan

voorheen informatie uit. Dat vermindert administratieve lasten.

“Ik ben blij dat de twee grootste Nederlandse havens hetzelfde

communicatiesysteem gebruiken. Dit betekent dat het operationeel proces meer

en meer wordt gestandaardiseerd. Dat is goed voor de havens.”
 — René de Vries, Havenmeester Rotterdam

Maritime Single Window
Sinds 1 juni 2015 is de hele scheepvaartsector verplicht om alle wettelijk verplichte meldingen aan overheden

elektronisch via één platform af te handelen. In opdracht van Rijkswaterstaat wordt hiervoor het Maritime Single Window

(MSW) ontwikkeld. De realisatie van het MSW heeft ook in 2015 weer geleid tot intensief overleg tussen de stakeholders.

De Taskforce MSW (waarin de belangen van Havenmeesters van Amsterdam en Rotterdam, Havenbedrijven van

Amsterdam en Rotterdam en Portbase zijn gebundeld) werkt nauw samen met het MSW-project van Rijkswaterstaat.

Bovendien speelt deze Taskforce een constructieve rol in de afstemming van standpunten tussen alle betrokken

Havenmeesters in Nederland, in hun rol als lokaal bevoegde autoriteit voor SafeSeaNet. Totdat MSW operationeel is, is

de verwachting dat de inzet van de Taskforce MSW ook in 2016 wordt voortgezet.

Upgrade boeien en palen
Met 25 ligplaatsen aan boeien en palen biedt de haven van Rotterdam faciliteiten voor flexibele, efficiënte en veiligere

boord-boordoverslag. In het Calandkanaal en de Botlek werkt Havenbedrijf Rotterdam aan de uitbreiding en vervanging

van boeispannen en palenconfiguraties. De boeien en palen in de Rotterdamse haven versterken de bestaande clusters

in zowel de natte als droge bulk en worden in toenemende mate gebruikt. Het plaatsen van palenconfiguraties en het

vervangen van boeispannen door palen past in het beleid van Havenbedrijf Rotterdam om het bestaande havengebied

verder te moderniseren en zo intensief mogelijk te gebruiken. Aan deze nieuwere palenconfiguraties kunnen grotere

schepen afmeren. De vervanging van boeien door palen bevordert tevens de veiligheid. Havenbedrijf Rotterdam

investeert in totaal zo’n 32 miljoen euro in het plaatsen van palenconfiguraties en het vervangen van boeispannen.

Naast de investering in de boeien en palen werd KING, de online tool voor het reserveren van een ligplaats aan de

boeien en palen in de haven van Rotterdam, in 2015 vernieuwd.
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Duurzaam scheepvaartverkeer
Om onze duurzaamheidsambities te realiseren, stimuleren en belonen wij duurzaam scheepvaartverkeer. Wij doen dit

onder andere door investeringen in infrastructuur voor schonere brandstoffen (LNG) en door kortingen op havengelden

voor schonere schepen. Met het beschikbaar stellen van walstroom willen wij een positieve bijdrage leveren aan de

verbetering van de lokale luchtkwaliteit.

LNG
Havenbedrijf Rotterdam investeert al enkele jaren in LNG-infrastructuur (liquified natural gas) 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. In 2015 deed het nieuwste schip van rederij United Arab Shipping Company

(UASC), de Barzan, de Rotterdamse haven aan. De Barzan is een van de eerste zogenaamde ultra large container

vessels (ULCV) die op LNG kunnen varen. Met een capaciteit van 18.800 TEU is het schip een van de grootste schepen

van de rederij.

De Europese Unie ondersteunt het LNG-Masterplan Rijn-Main-Donau. Dit plan wil LNG promoten als scheepsbrandstof

en lading voor de binnenvaartsector. Het LNG-Masterplan wordt ondersteund door een subsidie van 40 miljoen euro van

de Europese Commissie via het TEN-T Programma. 33 bedrijven en organisaties in twaalf Europese lidstaten voeren het

plan uit. De supervisie en coördinatie zijn in handen van Pro Danube Management en Havenbedrijf Rotterdam.

Stimuleren en belonen lage emissies
In 2015 bezochten 29.122 zeeschepen de Rotterdamse haven. In dit jaar beloonden wij 1.786 scheepsbezoeken met

korting op het zeehavengeld. Schone zeeschepen kregen de ESI-incentive (Environmental Ship Index). De ESI is een

internationale maatstaf voor de uitstoot van zeeschepen. Schepen die beter presteren dan de wettelijke norm worden

beloond met een korting van 10% op het havengeld. Sinds 1 januari 2015 wordt de korting verdubbeld wanneer schepen

daarnaast een lage NOx-uitstoot hebben, bijvoorbeeld door het gebruik van LNG als brandstof of door grote

katalysatoren. In 2015 besloten wij een extra korting op het havengeld te verstrekken aan zeeschepen die LNG in

Rotterdam gaan bunkeren.

Stimuleren en belonen lage emissies 2015 2014 2013

Aantal scheepsbezoeken met ESI-korting 1.786 1.376 1.522

Totaal verstrekte ESI-korting  (x1.000) € 1.936  € 1.203  € 1.776

Totaal verstrekte Green Awards-korting (x1.000) € 1.737  € 1.691  € 1.531

De Noordzeelanden zijn in overleg over de vraag wanneer zeeschepen zouden moeten worden verplicht om uitstoot van

stikstofoxiden (NOx) verder te reduceren. Dit zou kunnen in de vorm van een aanwijzing van de Noordzee als NOx

Emission Control Area (NECA). Havenbedrijf Rotterdam is voorstander van een dergelijke aanwijzing van de Noordzee,

bij voorkeur gecombineerd met de Oostzee.
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Walstroom zeevaart
Om de geluidsbelasting en uitstoot van schadelijke stoffen van binnenvaartschepen terug te dringen, heeft Havenbedrijf

Rotterdam walstroomaansluitingen bij openbare ligplaatsen gerealiseerd. Voor de zeevaart beschikt onze haven over

één walstroomaansluiting, bij Stena Line in Hoek van Holland. In 2015 onderzochten wij de haalbaarheid om ook aan de

Cruise Terminal een walstroomaansluiting te realiseren, zodat binnengekomen cruiseschepen daarvan gebruik kunnen

maken. Er is nog weinig ervaring met walstroom voor zeeschepen en er zijn nog barrières te overwinnen die de

haalbaarheid in de weg staan. Benodigde investeringen in haveninfrastructuur en in schepen zijn financieel nog niet

rendabel. Dit komt onder andere doordat walstroom relatief duur is ten opzichte van brandstof door de energiebelasting

op stroom. Verder zijn de maatschappelijke baten moeilijk te kwantificeren en komen deze niet ten gunste van partijen

die de investeringen moeten doen. Ook technisch zijn er nog verschillende uitdagingen te overwinnen.

Sustainable Marine Fuel Initiative
In 2015 startte het Sustainable Marine Fuel Initiative. Doel van dit tweejarig programma is de acceptatie van

biobrandstoffen in de maritieme sector te versnellen. Hiervoor worden nieuwe generaties biobrandstoffen getest,

duurzame brandstofsoorten gecertificeerd en er vindt een studie plaats naar het opschalen van duurzame

brandstofsoorten. Havenbedrijf Rotterdam is een van de partners in dit initiatief dat wordt uitgevoerd door een consortium

van Boskalis, Wärtsilä en GoodFuels Marine.

Waterverontreinigingen
Bij verschillende activiteiten in de haven kunnen schadelijke stoffen als olie en chemicaliën in het water terechtkomen. Dit

kan bijvoorbeeld gebeuren tijdens het bunkeren (tanken) van schepen. In 2015 waren er 221 waterverontreinigingen. De

norm is maximaal 250 verontreinigingen. Bij een incident zorgt de (Rijks)Havenmeester voor het indammen van de

verontreiniging. De veroorzaker is verplicht tot opruimen. Bij een onbekende veroorzaker laat de (Rijks)Havenmeester de

verontreiniging opruimen en het vervuilde water, schepen of andere objecten reinigen.

Met de Port Waste Catch wil Havenbedrijf Rotterdam samen met andere partijen de ‘plastic soep’ verminderen
Havenbedrijf Rotterdam wil een bijdrage leveren aan vermindering van plastic afval in zee. Samen met andere partijen

willen wij de mogelijkheid onderzoeken om met name drijvend en zwevend kunststof (plastic) afval uit de haven en

havenbekkens te verwijderen voordat het in zee terechtkomt. Havenbedrijf Rotterdam daagt partijen uit om aan deze

‘afvalinzameling op grote schaal’ mee te denken en dé ultieme oplossing te formuleren.
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4.5 Milieu, veiligheid en leefomgeving

Ambitie
Het Rotterdamse haven- en industriegebied wil het meest duurzame van de wereld zijn. De kwaliteit van de leefomgeving

moet aantoonbaar verbeteren. Dat moet onder andere gebeuren door verbetering van de lokale luchtkwaliteit, door daling

van het achtergrondniveau (geluid) én door vermindering van de uitstoot in het havengebied zelf, met name van stikstof

(NOx). Daarnaast moet de door omwonenden ervaren overlast op het gebied van geluid en stank zijn aangepakt. Om

deze ambitie te realiseren, werken wij samen met DCMR Milieudienst Rijnmond, Deltalinqs, provincie Zuid-Holland en

Rijkswaterstaat aan diverse projecten om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren.

Samen met de bedrijven in de haven is Havenbedrijf Rotterdam verantwoordelijk voor de verbetering van de

luchtkwaliteit en het terugdringen van ervaren overlast door omwonenden. Om de luchtkwaliteit te verbeteren moet de

vervuiling in het havengebied zelf, met name door fijnstof en NOx, verminderen. Bij de ontwikkeling van de haven zorgt

Havenbedrijf Rotterdam ook voor behoud en stimulering van natuur en recreatie in en om het havengebied.

Milieu en leefomgeving

Luchtkwaliteit
De luchtkwaliteit in het Rijnmondgebied is in de afgelopen jaren verbeterd. Dalende cijfers over concentraties van

luchtverontreinigende stoffen zoals stikstofdioxide, fijnstof en zwaveldioxide laten dit zien. De jaargemiddelde

concentraties van deze stoffen vallen ook alle binnen de daarvoor geldende normen. Havenbedrijf Rotterdam spant zich

op verschillende manieren in om de luchtkwaliteit verder te verbeteren en lokale pieken van concentraties schadelijke

stoffen te voorkomen.

(microgram/m3)
Concentratie NO2, SO2 en PM10 in regio (jaargemiddeldes)
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Onderzoeksprogramma stikstof 
Havenbedrijf Rotterdam heeft in 2014 een samenwerkingsovereenkomst met Deltalinqs en zes natuur- en

milieuorganisaties getekend over de aanpak van stikstofdeposities op beschermde natuurgebieden. Uit een gezamenlijk

NOx-onderzoeksprogramma zijn in 2015 enkele kansrijke maatregelpakketten geïdentificeerd. Bij alle

maatregelpakketten is sprake van hoge kosten en onzekerheden. Het 'laaghangende fruit' is al geplukt. En het aandeel

van haven- en industrieactiviteiten in de deposities in nabijgelegen beschermde natuurgebieden is beperkt. Deze

conclusies sluiten aan op de resultaten van onderzoek dat het Ministerie van Economische Zaken recent in het kader van

de Programmatische Aanpak Stikstof heeft laten uitvoeren (rapport ‘Reservepakket’). De uitwerking van de

voorwaarden waaronder de kansrijke maatregelpakketten door bedrijven kunnen worden gerealiseerd, gaat nu samen

met de partijen uit de samenwerkingsovereenkomst en het havenbedrijfsleven plaatsvinden. Met het Ministerie van

Economische Zaken werken wij aan een intentieovereenkomst om een stikstofbank tot stand te brengen. Deze is nodig

om de resultaten van maatregelen te registreren, zodat ze deels voor depositieverminderingen in de beschermde

natuurgebieden kunnen worden ingezet en deels voor nieuwe ontwikkelingen in de Rotterdamse haven.

Verbod ontgassen
Sinds 1 januari 2015 is het voor binnenvaartschepen verboden benzeen varend te ontgassen. Daarnaast is het varend

ontgassen van benzeenhoudende producten (10% benzeen of meer) per 1 januari 2016 verboden. Het verbod is een van

de maatregelen van de provincie Zuid-Holland om te werken aan een beter milieu en een schonere binnenvaart. Het 

verbod op varend ontgassen wordt mogelijk via een wijziging van de Provinciale Milieuverordening en vloeit voort uit een

afspraak tussen de provincie Zuid-Holland, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Noord-Brabant, de

gemeente Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam.

Walstroom binnenvaart
In de Rotterdamse haven geldt een generatorverbod voor binnenvaartschepen bij openbare ligplaatsen.

Binnenvaartschepen kunnen stroom afnemen van elektriciteitskasten op de wal in plaats van hun eigen generator. Het

gebruik van walstroom vermindert de uitstoot van onder andere fijnstof en stikstofoxiden en beperkt geluidshinder voor

de omgeving. De grafiek laat zien dat het walstroomverbruik nog steeds toeneemt. Met het beschikbaar stellen van

walstroom willen wij een positieve bijdrage leveren aan de verbetering van de lokale luchtkwaliteit. Zie voor de exacte

locaties www.walstroom.nl.

We-nose netwerk breidt uit
Havenbedrijf Rotterdam realiseert een regiodekkend netwerk van elektronische neuzen in de haven: We-nose. De

elektronische neus (e-nose) is een sensor die veranderingen in de luchtsamenstelling waarneemt, waardoor bedrijven,

gemeenten en de milieudienst sneller kunnen inspelen op onbedoeld ontsnapte hinderlijke of gevaarlijke gassen. Met het

We-nose netwerk levert Havenbedrijf Rotterdam, in samenwerking met andere partijen, een belangrijke bijdrage aan een

gezonde, veilige en aantrekkelijke haven en omgeving. In 2015 is het netwerk uitgebreid van 89 naar 152 ‘elektronische

neuzen’.
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Afsprakenkader geluid en ruimtelijke ontwikkelingen
In 2015 ondertekenden wij samen met de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Rotterdam, Brielle, Maassluis,

Nissewaard, Schiedam, Vlaardingen en Westvoorne, DCMR Milieudienst Rijnmond en Deltalinqs een Afsprakenkader

over geluid en ruimtelijke ontwikkelingen zoals woningbouwplannen. Het doel van het Afsprakenkader is een brede

afstemming op regionaal niveau in een vroeg stadium van woningbouw- en havenontwikkeling om problemen in

vergunningprocedures te voorkomen, elkaar niet te verrassen en geen onnodige kosten te maken. In het nieuwe

Afsprakenkader wordt vastgelegd hoe de partners rondom haven en omgeving, binnen de geldende geluidskaders,

samenwerken om zowel haven als omgeving te blijven ontwikkelen.

Truckparkings
In ons streven naar een veilige en efficiënte haven bieden wij bezoekende vrachtwagens verspreid door de haven drie

truckparkings met faciliteiten zoals bewaking, wifi, sanitair en een ontspanningsruimte. De belangstelling voor de

truckparkings groeit. De gemiddelde bezettingsgraad voor truckparking Waalhaven, truckparking De Punt en truckparking

Distripark Botlek over 2015 was circa 83,9%.

Op de Maasvlakte ontwikkelt Havenbedrijf Rotterdam Maasvlakte Plaza. Naar verwachting telt deze nieuwe truckparking

vanaf mei 2017 359 parkeerplaatsen, waarvan er 80 worden gereserveerd voor vrachtwagens die gevaarlijke stoffen

vervoeren. Naast de truckparking komt een centraal gelegen gebouw met horeca, sanitair en kantoorvoorzieningen. Op

de locatie van Maasvlakte Plaza bevindt zich nu de vogelvallei. Met de ontwikkeling van de truckparking verdwijnt het

gebied voor vogels niet: het wordt opnieuw ingericht en uitgebreid. Zo wil Havenbedrijf Rotterdam samen met

natuurorganisaties een veilig gebied creëren waar vogels kunnen rusten, eten en broeden.

Havenbedrijf Rotterdam N.V. Jaarverslag 2015 74/185

https://www.portofrotterdam.com/nl/nieuws-en-persberichten/nieuwe-afspraken-woningbouwplannen-in-omgeving-haven
https://www.portofrotterdam.com/nl/de-haven/bereikbaarheid/truckparking
https://www.portofrotterdam.com/nl/de-haven/bereikbaarheid/truckparking


Rivier als getijdenpark
In 2015 is het programma 'De rivier als getijdenpark' gestart. Doel van het programma is het vergroenen van de oevers

van de Nieuwe Maas in Rotterdam. Zo ontstaan getijdenparken. Het programma wordt gerealiseerd in een

samenwerking van de volgende tien partners: Wereld Natuurfonds, Zuid-Hollands Landschap, Rijkswaterstaat,

EcoShape, Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard, Hoogheemraadschap Delfland, provincie Zuid-

Holland, de gemeenten Ridderkerk en Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam. Gemeente Rotterdam is trekker van het

project. Havenbedrijf Rotterdam deelt kennis en ervaring en ondersteunt bij de realisatie van de getijdenparken. Ook

levert Havenbedrijf Rotterdam een financiële bijdrage aan het project.

Biodiversiteit
Havenbedrijf Rotterdam kent een richtlijn voor omgang met biodiversiteit in de haven. Op de Natuurwijzer is te zien welke

dieren- en plantensoorten waar voorkomen in het havengebied. Voorbeelden zijn de gewone zeehond, de

watervleermuis en de groenknolorchis. Op de Natuurwijzer is ook zichtbaar welke voorwaarden wij aan gebruikers in de

haven stellen over de omgang met de verschillenden soorten. Wij willen weten wat de gevolgen zijn van onze activiteiten

voor de flora en fauna zodat we tijdig maatregelen kunnen nemen. Daarom volgen we de natuur in het havengebied. Met

de zeehonden in de Maasmond in de Rotterdamse haven gaat het goed. Dagelijks liggen er zo’n 40 op het strandje van

het eiland voor de Gate terminal. Zeehonden leven van vis. De aanwezigheid van de dieren toont aan dat het goed is

gesteld met de visstand en de waterkwaliteit in de haven.

Klachten
Via een klachtenformulier op onze website www.portofrotterdam.com kunnen klachten over de haven of over

Havenbedrijf Rotterdam worden gemeld. Hierbij wordt gevraagd of de klacht gaat over de zeevaart of binnenvaart, over

de buitenruimte, over de zakelijke dienstverlening of over iets anders. Met milieuklachten over bijvoorbeeld geur en

geluid kunnen inwoners van het Rijnmondgebied 24 uur per dag en 7 dagen per week terecht bij de meldkamer van de

DCMR Milieudienst Rijnmond. Havenbedrijf Rotterdam en DCMR hebben periodiek overleg over de klachten die beide

organisaties ontvangen.
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Veiligheid
De haven van Rotterdam biedt werk aan ruim 180.000 mensen en bevindt zich in een regio waarin veel mensen wonen.

Veiligheid voor werknemers en omwonenden is een basisvoorwaarde voor het functioneren van de Rotterdamse haven.

Alle spelers in de haven hebben hierin een verantwoordelijkheid.

Veiligheid op het water en op het land
Op het water heeft de (Rijks)Havenmeester de taak om de veiligheid van het scheepvaartverkeer te waarborgen. Op het

land vormen de Milieudienst Rijnmond (DCMR) en de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) het bevoegd gezag;

zij stellen in opdracht van gemeente en provincie veiligheidskaders op en zien toe op de naleving ervan. Het toezicht op

de naleving van de Arbowet is in handen van de Arbeidsinspectie. Havenbedrijf Rotterdam neemt actief deel aan

incidentbestrijding in de haven.

In 2015 was er één bedrijfsongeval met dodelijke afloop te betreuren bij een onderaannemer van Havenbedrijf

Rotterdam. Het ongeval vond plaats op een schip bij een tankopslagbedrijf. De Inspectie Sociale Zaken en

Werkgelegenheid (voorheen Arbeidsinspectie) onderzocht het ongeval.

Havenbeveiligingswet
De Havenbeveiligingswet en Europese wetgeving zijn van toepassing op terminals voor zeeschepen en op voor

terrorisme risicovolle objecten in het havengebied. In de rol van Port Security Officer ziet de Havenmeester toe op de

naleving van deze wet. Hij geeft goedkeuring aan het beveiligingsplan van havenfaciliteiten en risicovolle objecten. Ook

organiseert hij het toezicht en treedt indien nodig handhavend op.

Het toezicht geeft inzicht in de kwaliteit van de beveiliging. De kwaliteit van de beveiliging krijgt een score op een schaal

van 1 tot 10. Het beveiligingsniveau is volgens de normen van de Havenmeester voldoende als de gemiddelde

beoordeling een 6 scoort. De Havenmeester streeft naar een score van minimaal 7,1. Daar waar de beveiliging in het

verleden als onvoldoende werd beoordeeld, inspecteerde de Havenmeester in 2015 frequenter. De bedrijven scoorden in

2015 gemiddeld een 7,3.

Cybercriminaliteit
Door toenemende digitalisering neemt het risico toe dat de Rotterdamse haven doelwit wordt van een cyberaanval

waardoor (kritische) systemen uitvallen. Havenbedrijf Rotterdam neemt deel aan het havenbreed overleg Nationaal

Cyber Security Centrum- Information Sharing Analysis Centre ter bevordering van het bewustzijn rondom dit onderwerp.

Cyber security is een belangrijke pijler in onze IT strategie. Wij voeren inbraakdetectie uit op netwerken en kritische

systemen worden redundant uitgevoerd.
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4.6 Stad en Regio

Ambitie
De Rotterdamse haven wil dat zowel de stad Rotterdam als de regio Rijnmond zich kenmerkt door een hoge kwaliteit van

en een grote variatie aan woonmilieus. Het stedelijk vestigingsklimaat moet mondiaal concurrerend zijn en voldoen aan

de verwachtingen van het bedrijfsleven. Rotterdam wil het mondiaal toonaangevende kennis- en handelscentrum zijn dat

aansluit bij de Global Hub en Europe’s Industrial Cluster.

Om deze ambitie te realiseren, leveren wij op verschillende wijzen bijdragen aan het stedelijk vestigingsklimaat. Dit doen

wij in samenwerking met de gemeente Rotterdam en andere partners. Zo ontwikkelen wij Stadshavens Rotterdam samen

met de gemeente Rotterdam tot een gebied met een hoogwaardig vestigingsklimaat. Ook zetten wij ons in voor

Rotterdam als aantrekkelijke stad, onder andere door onze bijdragen aan het aantrekken van cruiseschepen. Daarnaast

sponsoren wij initiatieven waarvan wij vinden dat ze een grote waarde hebben voor de stad en regio.

Aantrekkelijke stad
Havenbedrijf Rotterdam is een maatschappelijk betrokken organisatie en wil in de volle breedte een constructieve

bijdrage leveren aan de stad Rotterdam. Enerzijds aan het haven- en industriegebied maar zeker ook aan de leefbare

stad en haar bewoners. Wij dragen daarom bij aan organisaties en evenementen op het gebied van cultuur, sport en

recreatie door middel van sponsoring en subsidies. Ons Ondernemingsplan en ons mvo-beleid geven richting aan de

keuze van activiteiten die in aanmerking komen voor sponsoring. Bij sponsoring en donaties neemt Havenbedrijf

Rotterdam zoveel mogelijk zelf het initiatief. Ook brengen we focus aan in onze sponsoractiviteiten. Wij maken

onderscheid tussen drie vormen: sponsoring, subsidies en donaties. Met sponsoring beogen wij associatie met de

sponsorpartner en vragen wij om een tegenprestatie. Wij sponsoren iconen van Rotterdam waarbij de begrippen

leiderschap, werken aan wereldklasse en hart voor de omgeving een rol spelen.

Subsidies en donaties
Met subsidies investeren wij in een randvoorwaarde voor een goed functionerende haven. Onze subsidies richten zich op

arbeidsmarkt en onderwijs, het ondernemingsklimaat, maatschappelijk draagvlak, milieu, veiligheid en leefomgeving en

het verbinden van de stad/regio aan de haven. Samen met Deltalinqs ondersteunen wij via de stichting DeltaPORT

Donatiefonds activiteiten in de directe omgeving van het Rotterdamse haven- en industriegebied op het gebied van

cultuur, welzijn, sport en recreatie.
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Cruiseschepen in Rotterdam
In 2015 deden 38 cruiseschepen Rotterdam aan en werd de gemoderniseerde cruiseterminal van Cruiseport Rotterdam

opgeleverd. Daardoor is de terminal klaar om ’s werelds grootste cruiseschepen te ontvangen en de groei van het aantal

aankomsten te accommoderen. Gemeente Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam investeerden gezamenlijk zeven

miljoen euro in de verbetering van het gebouw en de kade. De gemeente nam het casco voor haar rekening,

Havenbedrijf Rotterdam de cruisegerelateerde zaken en het interieur. Het projectmanagement werd bij Havenbedrijf

Rotterdam ondergebracht. Tijdens de verbouwing bleef de terminal volledig in gebruik als cruiseterminal en als locatie

voor de geplande evenementen, congressen en beurzen. De renovatie en modernisering van de cruiseterminal past in

het beleid van gemeente Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam om de band tussen stad en haven aan te halen en het

Rotterdamse bedrijfsleven te laten profiteren van de Rotterdamse cruisehaven.

Bezoekers op Maasvlakte 2
Ook het afgelopen jaar was er voor bezoekers van alles te beleven op Maasvlakte 2. FutureLand ontving haar

750.000ste bezoeker. FutureLand is het informatiecentrum over Maasvlakte 2. Hier beleven (jonge) bezoekers de haven

van de toekomst. FutureLand biedt onder andere informatie over baggeren op zee, het opspuiten van nieuw haventerrein

en het lossen en laden aan de hypermoderne zeekades van de grootste haven van Europa. Ook werd het kunstwerk

'Zandwacht' gerealiseerd bij het Maasvlaktestrand. Het object van beton markeert de afronding van de aanleg van

Maasvlakte 2.

Met een oppervlakte van 20 bij 40 meter en een hoogte van 12 meter is het kunstwerk 'Zandwacht' een object waar

bezoekers van het Maasvlaktestrand bijna niet omheen kunnen.

De Havenkrant is de krant voor alle omwonenden van de haven
In 2015 verspreidden wij elk kwartaal de Havenkrant onder inwoners in de regio Rotterdam-Rijnmond. De Havenkrant

geeft informatie over de haven en stemt de inhoud af op actualiteiten en wensen uit de omgeving. De Havenkrant heeft

een oplage van 530.000 exemplaren.

Havenbedrijf Rotterdam N.V. Jaarverslag 2015 79/185

https://www.portofrotterdam.com/nl/havenbedrijf/sponsoring


Stadshavens
Samen met marktpartijen realiseren de gemeente Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam innovatieve woon- en

werkgebieden in het stadshavensgebied, waarbij de economische structuur van stad en haven verder wordt versterkt.

RDM Rotterdam
Als onderdeel van Stadshavens Rotterdam ontwikkelen wij in samenwerking met andere partijen het voormalige RDM-

terrein op Heijplaat tot een gebied waar havenactiviteiten, kennisintensieve bedrijvigheid, onderwijs, recreatie en wonen

in elkaar overgaan. RDM Rotterdam is de innovatie-etalage voor het Rotterdamse havengebied waar techniek op een

aantrekkelijke manier zichtbaar wordt gemaakt. Midden in de haven biedt de voormalige werf van de Rotterdamsche

Droogdok Maatschappij (RDM) plaats aan bedrijven, onderwijs en onderzoek. In maart 2015 openden Jan van der

Tempel en Allard Castelein, CEO’s van Ampelmann en Havenbedrijf Rotterdam, de gerenoveerde Onderzeebootloods

op RDM Rotterdam. De Onderzeebootloods ligt direct aan de Nieuwe Maas en wordt gebruikt voor zakelijke en culturele

evenementen. De locatie heeft een capaciteit van 1.500 personen met uitbreidingsmogelijkheden tot 5.000 personen.

Havenbedrijf Rotterdam investeerde vijf miljoen euro voor het aanbrengen van onder andere isolatie, nieuwe kozijnen,

nieuwe vloer, verwarming, sanitair en veiligheidsvoorzieningen.

In oktober kwamen Ahoy Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam tot overeenstemming over samenwerking op RDM

Rotterdam. Per 1 januari 2016 wordt de exploitatie van de evenementen in de Onderzeebootloods en het

Congrescentrum op RDM door Ahoy gedaan. Dit past in het beleid van Havenbedrijf Rotterdam om RDM samen met

partner Hogeschool Rotterdam verder te ontwikkelen met sterke Rotterdamse partners. Ahoy is toonaangevend op het

gebied van evenementen en brengt de nodige expertise in om dit onderdeel op RDM verder te ontwikkelen. Havenbedrijf

Rotterdam blijft verantwoordelijk voor de gebiedsontwikkeling en het aantrekken en behouden van innovatieve bedrijven,

en draagt samen met Hogeschool Rotterdam zorg voor het totaalconcept van RDM Rotterdam.
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Record voor tentoonstelling De Aanval
De strijd om Rotterdam van 10 tot en met 14 mei 1940 was het thema van de tentoonstelling De Aanval in de

Onderzeebootloods op RDM Rotterdam. Met zeker 50.000 bezoekers in krap een half jaar tijd was De Aanval tot op

heden de best bezochte tentoonstelling van Museum Rotterdam.

“RDM Rotterdam levert een essentiële bijdrage aan het Rotterdamse innovatie-

ecosysteem.”
 — Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam

Quarantaineterrein
In vervolg op de succesvolle herontwikkeling van het RDM-terrein gaat Havenbedrijf Rotterdam ook het ernaast gelegen

Quarantaineterrein renoveren. Zo wil Havenbedrijf Rotterdam het rijksmonument betrekken bij RDM Rotterdam. Het

rijksmonument wordt openbaar toegankelijk zodat een breder publiek kan genieten van de cultuurhistorische waarde, de

groene omgeving en het strand. Als satellietlocatie van RDM Rotterdam kunnen onder andere kleine, startende bedrijven

zich er vestigen.

Met de vernieuwing van het terrein dient het huidige gebruik te worden beëindigd. De gebouwen op het

Quarantaineterrein zijn in het verleden gekraakt en nog steeds wonen en werken er 19 mensen. Havenbedrijf Rotterdam

gedoogde de gebruikers, maar stond nooit permanente bewoning toe. Wij hebben er begrip voor dat de huidige

bewoners/gebruikers niet makkelijk een alternatieve ruimte vinden. In 2015 deden wij – na een eerder voorstel in 2014 –

een tweede voorstel aan de bewoners om een bruikleenovereenkomst te tekenen. Circa 80% van de bewoners

ondertekende de overeenkomst. Havenbedrijf Rotterdam zal juridische stappen ondernemen tegen bewoners/gebruikers

die niet ondertekenen.
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RDM Grofsmederij
In 2015 is de herontwikkeling van de tweede fase van RDM Oost door Havenbedrijf Rotterdam gestart. Deze fase

bestaat uit de cascorenovatie van de historische voormalige Grofsmederij/Ketelmakerij van de RDM. De Grofsmederij is

de laatste te renoveren grote hal op RDM. Het gebouw is uniek toegerust voor zware en grootschalige productie. De

ligging van de Grofsmederij/Ketelmakerij biedt de juiste mogelijkheden voor het aan- en afvoeren van groot materiaal.

Het terrein biedt toegang tot een 150 meter lange ligplaats voor aan- en afvoer met pontons, binnenvaart en bokken. De

cascorenovatie is naar verwachting gereed in het derde kwartaal van 2016.

Waalhaven
De Waal-/Eemhaven staat aan de vooravond van een grote transformatie en zal nog intensiever benut worden. Deze

transformatie vraagt aandacht voor de bereikbaarheid van het gebied, het faciliteren van mogelijkheden van tri-modaliteit

en voldoende wachtplaatsen voor shortsea- en feederschepen. Belangrijke aandachtspunten zijn externe veiligheid,

geluidshinder en bereikbaarheid ten aanzien van de omliggende woonkernen Charlois, Heijplaat en Pernis.

Herstructurering van de buitenruimte in het oostelijk deel van de Waalhaven ligt op schema. De Waalhaven Oostzijde en

Sluisjesdijk zijn opgeleverd. Het accent verschuift nu naar Waalhaven Zuid.

Merwehaven/Vierhavens en RDM vormen Innovation District
Gemeente Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam lanceerden in 2015 de grootste innovatiewerkplaats van Europa:

Rotterdam Innovation District. Innovation Districts zijn gebieden waar vooruitstrevende instellingen en bedrijven clusteren

en zich verbinden met start-ups, bedrijfsincubators en bedrijfsversnellers. Dat is precies wat er in het Rotterdam

Innovation District gebeurt: door de verschuiving van de havenindustrie naar het westen is in RDM Rotterdam en

Merwehaven/Vierhavens ruimte ontstaan voor een sterk groeiend innovatie-ecosysteem voor de maakindustrie. Lees

meer in de paragraaf Innovatie.

Versterken van economische synergie tussen regio en haven
In februari 2015 is de Rotterdam Maritime Services Community (RMSC) officieel gestart. Bedrijven en kennisinstellingen

vanuit de wereld van hoogwaardige maritieme zakelijke dienstverlening (verzekeringen, advocatuur en financiering) zijn

hierbij aangesloten. Havenbedrijf Rotterdam is partner van RMSC. De inzet is gericht op internationale profilering van het

Rotterdamse maritieme cluster en actieve acquisitie van internationale maritieme bedrijven.
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4.7 Werk

Ambitie
Voor verdere verbetering van het vestigingsklimaat in het haven- en industriecomplex werken wij aan versterking van de

sociale infrastructuur. Samen met werkgevers, werknemers, overheid en onderwijsinstellingen willen wij jongeren

interesseren in de haven, in- en uitstroom van technische en logistieke leerlingen vergroten en de strategische

personeelsplanning verbeteren. Het is onze ambitie dat bedrijven op alle niveaus aan goed gekwalificeerd personeel

kunnen komen. En dat werken in de haven populair is en onderwijs en havenbedrijfsleven goed op elkaar aansluiten.

Arbeidsmarkt en onderwijs
Havenbedrijf Rotterdam spant zich in voor een gezonde sociale infrastructuur in de haven. Een goed functionerende

arbeidsmarkt is immers essentieel voor onze klanten. En er zijn belangrijke sociale vraagstukken zoals boventalligheid,

opvang pieken en dalen en duurzame inzetbaarheid. Werknemers in de containersector zijn bezorgd over dreigende

werkloosheid en tegelijkertijd zijn er te weinig juist gekwalificeerde leerlingen die van het mbo afkomen. Het is daarom

van belang dat we constructief samenwerken aan een stabiele en efficiënte arbeidsmarkt. Doel is te komen tot een

optimale aansluiting van het aanbod van schoolverlaters en zij-instromers op de vraag vanuit het havenbedrijfsleven.

Aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs
Structurele maatschappelijke veranderingen en technologische ontwikkelingen vragen om een steeds hoger

opleidingsniveau (60-70% mbo 3- en 4-niveau en 20-30% hbo-niveau). De arbeidsmarkt moet flexibeler worden om in te

kunnen spelen op de dynamiek van bedrijven, in het bijzonder in de logistiek. Verder zorgen vergrijzing en uitstroom voor

een grotere behoefte aan nieuw personeel in de haven. In 2015 vond een verkenning plaats door het bureau SEOR

(zelfstandig onderzoeksbureau van de Erasmus Universiteit Rotterdam) naar de consequenties voor de toekomstige

arbeidsmarkt in de Mainport Rotterdam. De studie laat zien dat er jaarlijks 2.400 vacatures voor zowel technische als

logistieke functies zullen ontstaan. Knelpunt is de nog steeds beperkte belangstelling voor techniek in het onderwijs en

het feit dat mensen met een technische opleiding niet per definitie in de techniek gaan werken. Samen met andere

partijen investeert Havenbedrijf Rotterdam daarom in de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in het

Rotterdamse haven- en industriecomplex. De instroom van jongeren in technische opleidingen en de algemene

belangstelling voor het werk in de haven staan hierbij centraal. Voorbeelden zijn het Educatief Informatie Centrum

Mainport Rotterdam, RDM en SmartPort. Ook draagt Havenbedrijf Rotterdam samen met bedrijven, Deltalinqs en

gemeente bij aan sectorplannen voor subsidieaanvragen bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Sociale dialoog
Havenbedrijf Rotterdam faciliteert sinds 2014 een structurele dialoog tussen bedrijven, vakorganisaties en de gemeente

Rotterdam. Doel van deze zogenoemde Sociale Dialoog Mainport Rotterdam is om vraagstukken die meerdere bedrijven

aangaan en thema’s die vooral op (middel)lange termijn spelen gezamenlijk te bespreken en oplossingen te zoeken. Het

gaat bijvoorbeeld om de vraag naar steeds hoger opgeleid en gespecialiseerd technisch personeel, de blijvende

inzetbaarheid van werknemers en de mobiliteit van medewerkers tussen bedrijven.
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Arbeidsmarktvraagstuk containersector
In 2015 zochten wij samen met bedrijven en vakbonden naar oplossingen voor het arbeidsmarktvraagstuk in de

containersector. Vakbonden zijn bezorgd over de mogelijke boventalligheid van medewerkers in de containersector en bij

de verhurende bedrijven. Zij houden Havenbedrijf Rotterdam daarvoor medeverantwoordelijk vanwege de aanleg van

Maasvlakte 2 en het uitgeven van terrein voor nieuwe terminals met een hogere automatiseringsgraad. Partijen in het

‘Sociaal Overleg Containersector’ houden rekening met een verlies van ten minste 200 en ten hoogste 800 banen.

Afgesproken is dat meerdere oplossingsrichtingen nader worden onderzocht door een werkgroep met

vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers. Nadat eind 2015 een aantal keren werd gedemonstreerd, werd

begin 2016 gestaakt om aandacht te vragen voor de zaak.

(aantal werkzame personen) 
Werkgelegenheid haven Rotterdam (incl. Dordrecht)

Indirect Direct
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  Bron: Havenmonitor 

Techniek College Rotterdam van start
De twee Rotterdamse roc’s Albeda en Zadkine, onderwijsminister Jet Bussemaker, onderwijswethouder Hugo de Jonge

en acht vertegenwoordigers van het bedrijfsleven ondertekenden in 2015 een convenant dat de realisatie van één

samenwerkingsschool voor techniek mogelijk maakt. Op een passende plaats: het innovatiecentrum op RDM Rotterdam.

In de nieuwe samenwerkingsschool worden de techniekopleidingen van beide roc’s gebundeld en als één herkenbare

techniekschool gepositioneerd: Techniek College Rotterdam. Lees meer over RDM Rotterdam in de paragraaf Innovatie.

Jongeren interesseren voor de haven
Bij het Educatief Informatie Centrum (EIC) maken basisschoolleerlingen, middelbare scholieren en studenten kennis met

de haven. Ook voor informatie over opleidingen en werken in de haven kunnen leerlingen en studenten hier terecht.

Havenbedrijf Rotterdam ondersteunt het EIC.
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4.8 Innovatie

Ambitie
Onze ambitie is dat de haven van Rotterdam internationaal koploper is op het gebied van ontwikkeling en toepassing van

innovaties. Deze innovaties moeten bijdragen aan duurzame en efficiënte (productie)ketens en aan de veiligheid en

bereikbaarheid van het havencomplex. Met onderzoek en innovatie willen wij vernieuwing in gang zetten en leiderschap

tonen. Hiervoor werken wij samen met universiteiten, bedrijven en andere partners. Wij richten ons op het centraliseren

van de organisatie rondom innovatie en willen het bedrijfsleven bij innovatie betrekken.

Havenbedrijf Rotterdam heeft de ambitie om in samenwerking met diverse partners de haven continu te verbeteren en zo

de meest efficiënte, veilige en duurzame haven ter wereld te zijn. Niet alleen om de concurrentiepositie van Rijnmond,

Nederland en Europa te versterken, maar ook om de kwaliteit van de leefomgeving in en rond het Rotterdamse

havengebied te verbeteren. Innovatie is daarbij belangrijk: innovatie in de transitie op het gebied van energie en chemie,

en innovatie bij het efficiënter maken van de logistiek. Door toonaangevend en innovatief te zijn, wordt de meerwaarde

van de haven voor de logistieke ketens van rederijen, expediteurs, transporteurs en verladers en industriële clusters van

olie, chemie en energiebedrijven steeds verder vergroot.

Smartest Port
Het innovatieprogramma 'Change the Game' is een van de speerpunten van onze interne transitie. In het

trainingsprogramma ontwikkelen medewerkers hun innovatieve vaardigheden. Als onderdeel van het programma werken

een aantal medewerkers, de zogenaamde 'Game Changers', aan innovatieve projecten. Deze projecten worden samen

met klanten en partners in de haven uitgevoerd.

Havenbedrijf Rotterdam draagt bij aan diverse initiatieven op het gebied van innovatie. Voorbeelden zijn iTanks, World

Port Hackathon en het Rotterdam Mainport Innovation Forum. Binnen het kennisplatform iTanks delen bedrijven hun

kennis onder het motto ’Van individuele uitdagingen naar gezamenlijke oplossingen’. De World Port Hackathon is een

springplank voor innovatief talent. Binnen het Rotterdam Mainport Innovation Forum bespreken wij samen met

directeuren uit het havenbedrijfsleven activiteiten en kansen op het gebied van innovatie.

Kijkend naar actuele trends en ontwikkelingen zijn er tal van uitdagingen voor de haven te identificeren. In het afgelopen

jaar hebben wij samen met partners hard gewerkt aan de verdere ontwikkeling van een vruchtbare voedingsbodem voor

innovatie, oftewel het haveninnovatie-ecosysteem. Hier kunnen innovaties uitgroeien tot succesvolle bedrijven.
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SmartPort
TU-Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam hebben samen met Deltalinqs, gemeente Rotterdam en Havenbedrijf

Rotterdam de handen ineen geslagen om focus aan te brengen in het wetenschappelijk onderzoek. De samenwerking is

in 2015 officieel van start gegaan. SmartPort bundelt krachten, kennis en ervaring van bedrijven in de Rotterdamse

haven, onderzoekers uit Rotterdam en Delft en lokale overheden. Doel daarbij is de haven klaar te maken voor de

uitdagingen van de toekomst en kansen te verzilveren. SmartPort coördineert de ontwikkeling van vijf roadmaps

(onderzoeksagenda’s) voor de vijf thema’s: Connectivity, Energy and chemical industry, World Port City, Infrastructure

en Port Strategy. Per jaar is er 1,5 miljoen euro onderzoeksgeld beschikbaar. Het doel is om dit bedrag minimaal te

verdubbelen door SmartPort-onderzoeken in te bedden in nationale en Europese onderzoeksaanvragen.

Philips Innovation Award
De Philips Innovation Award is een grote award voor studenten met innovatieve ideeën en/of start-ups in Nederland. De

award wordt jaarlijks uitgereikt aan de meest innovatieve studentenstart-up. Met het winnen van de award krijgen

studenten prijzengeld en toegang tot een groot netwerk van business professionals, topondernemers en investeerders.

The Philips Innovation Award is een samenwerking tussen studenten van de Erasmus Universiteit en Royal Philips NV.

Havenbedrijf Rotterdam is een van de partners van de Philips Innovation Award.

Port Innovation Lab
Incubator YES!Delft en Havenbedrijf Rotterdam zijn een unieke samenwerking aangegaan om vernieuwing in de haven

te versnellen. In het Port Innovation Lab, gelanceerd in 2015, worden bestaande en nieuwe vraagstukken omgezet in

schaalbare business modellen en start-ups die het verschil kunnen maken voor de haven en ver daarbuiten. In

samenwerking met Yes!Delft organiseerde het Port Innovation Lab LaunchLab. Gedurende drie maanden gingen

afgestudeerden, onderzoekers en (jonge) professionals aan de slag om een technische business te starten. In december

pitchten tien teams hun ideeën tijdens Launch Day. De start-up Next Ocean kwam als winnaar uit de bus.
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PortXL
Met de lancering van het start-up acceleratorprogramma PortXL hadden Havenbedrijf Rotterdam en internationaal

erkende partners een primeur in 2015: nooit eerder richtte een dergelijk start-upprogramma zich specifiek op een haven.

Internationaal erkende bedrijven zoals EY, Venture Café, Van Oord, Erasmus Centre for Entrepreneurship, Heineken,

InnovationQuarter, Rabobank, COUNT/First Dutch, Vopak, Damen, E.ON, Boskalis en Havenbedrijf Rotterdam hebben

hun krachten gebundeld. Samen bieden zij met PortXL havengerelateerde start-ups de kans om in drie maanden hun

ideeën een kickstart te geven.

“Met PortXL versterken we het innovatieve klimaat in onze haven en kunnen

we havenstart-ups scouten. Hiermee trekken we meer innovatieve bedrijvigheid

in de haven aan. We laten hun zien wat de haven hun te bieden heeft. Immers,

innovatie is cruciaal. Wij willen de slimste en meest innovatieve haven ter

wereld zijn.”
 — Paul Smits, CFO Havenbedrijf Rotterdam

First Dutch Port Fund
In 2015 hebben wij met First Dutch de afspraak gemaakt om het eerder gestarte initiatief om een innovatiefonds op te

richten gezamenlijk verder uit te werken. Inmiddels zijn wij in een vergevorderde fase met een drietal andere

participanten. Wij verwachten daarom in het eerste kwartaal van 2016 het First Dutch Port Fund formeel te kunnen

lanceren. Het fonds is bedoeld om een bijdrage te leveren aan het stimuleren van de innovatieve bedrijvigheid in de

haven.

RDM Rotterdam
RDM Rotterdam is de innovatie-etalage voor het Rotterdamse havengebied waar techniek op een aantrekkelijke manier

zichtbaar wordt gemaakt door bedrijven en onderwijsinstellingen. Lees meer over RDM in de paragraaf Stad en Regio.

How To Get There Summit
250 start-ups, 800 innovatie-experts uit het bedrijfsleven en meer dan 50 onderzoekers en hoogleraren kwamen tijdens

de How To Get There Summit bijeen om hun kennis en ervaring op het gebied van innovatie met elkaar te delen. De How

To Get There Summit heeft tot doel om de samenwerking tussen start-ups, corporates en investeerders te bevorderen.

De How To Get There Summit is onderdeel van StartupDelta met als hoofdpartners Havenbedrijf Rotterdam, Venture

Café Rotterdam, KPN en het Ministerie van Economische Zaken.
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In dit hoofdstuk maken wij transparant hoe Havenbedrijf Rotterdam omgaat met medewerkers, hoe de bedrijfsvoering is

ingericht en hoe wij ons bedrijf steeds verder verbeteren. Dit alles met als doel om de ambities in de vorige hoofdstukken

op een verantwoorde en efficiënte wijze te kunnen realiseren.
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5.1 Onze medewerkers

Transitie
De wereld om ons heen verandert continu en wij moeten daar voortdurend op anticiperen en aanpassen. Anderhalf jaar

geleden is daarom met de transitie van Havenbedrijf Rotterdam gestart. Doel van de transitie is het vergroten van onze

toegevoegde waarde en het vergroten van onze markt- en klantgerichtheid. En beter samenwerken met onze (interne)

klanten en stakeholders, zoveel mogelijk door middel van een multidisciplinaire aanpak. Consistentie en transparantie

zijn daarbij randvoorwaarden. In 2015 is gewerkt aan optimalisatie van de interne processen, ingezet op ‘port call

optimization’ (nieuwe concepten om scheepvaartproces te verbeteren en te versnellen), doorgezet op spoor in het kader

van de modal split en is innovatie verankerd in de bedrijfsvoering. Daarnaast wordt het denken in toegevoegde waarde

steeds meer vanzelfsprekend en is een start gemaakt met het werken aan de gewenste open en veilige cultuur waarbij

het leiderschapsprogramma een belangrijk middel is geweest.

Leiderschapsprogramma
De verandering van tijdperk vraagt om bijpassend leiderschap. In 2015 hebben circa 75 leidinggevenden van

Havenbedrijf Rotterdam het leiderschapsprogramma 'Koers houden in een veranderende omgeving' gevolgd. Dit

programma is in samenwerking met Rotterdam School of Management van Erasmus Universiteit uitgevoerd. Een

integraal onderdeel van het programma was een diversiteit aan vitaliteitsworkshops van onze partner Lifeguard. Vitaliteit

is immers een randvoorwaarde om te komen tot de beste resultaten.

Duurzame inzetbaarheid
Havenbedrijf Rotterdam maakt werk van duurzame inzetbaarheid. Hiermee willen wij condities creëren waarin onze

1.113 medewerkers gezond en met voldoening, op een kwalitatief hoogwaardig niveau vorm en inhoud kunnen geven

aan hun loopbaan. In 2015 is hieraan gewerkt via de pijlers 'Fit for the Job', 'Fit for the Career' en 'Health and Vitality'.

Fit for the Job
Deze pijler richt zich op verbetering van de inzetbaarheid van medewerkers in hun functie. Wij besteedden aandacht aan

optimale en leeftijdsneutrale aansluiting tussen functies en medewerkers. Ook werkten wij aan de optimalisatie van

strategische personeelsplanning en inroostering voor de juiste capaciteit en bezetting. Met onze website, Twitter en 

LinkedIn werkten wij aan het bijeenbrengen van vraag en aanbod van arbeid. In 2015 startten 62 nieuwe medewerkers

bij Havenbedrijf Rotterdam. In 2015 startten bovendien 49 stagiairs afkomstig uit het mbo, hbo en wo.

Fit for the Career
Deze pijler is gericht op het verbeteren van loopbaanplanning en -ontwikkeling. De focus ligt op de kwaliteit van de

dialoog, ontwikkeling van talent en het versterken van loopbaanontwikkeling.

Health and Vitality
Deze pijler legt de nadruk op het bevorderen van de fysieke en mentale gezondheid. Hiervoor startten wij in 2015 een

vitaliteitsprogramma. Het vitaliteitsprogramma bestaat uit workshops over het vergroten van fitheid (bijvoorbeeld omgaan

met stress en voeding), een persoonlijke health-intake, een training op het gebied van energiemanagement en een

masterclass die naar keuze kan worden gevolgd. Het programma biedt eveneens ruimte voor persoonlijke coaching. In

2015 volgden 45 medewerkers een pilot waarbij zij werkten aan hun mentale, fysieke en emotionele gezondheid. Ook

wordt binnen het vitaliteitsprogramma aandacht besteed aan gezond eten, bijvoorbeeld via het aanbod van werkfruit op

de afdeling (sinds mei 2015) en een verbeterd assortiment in de bedrijfskantine. Tot slot is de bouw van een in-house

vitaliteitscentrum gestart waarvan de opening in januari 2016 plaatsvond.
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Verzuimpreventie en -behandeling
Voor het waarborgen van de veiligheid, gezondheid en inzetbaarheid van de medewerkers heeft Havenbedrijf Rotterdam

een arbocoördinator, bedrijfsfysiotherapeut, bedrijfsarts, bedrijfsmaatschappelijk werker en drie vertrouwenspersonen

beschikbaar. In 2015 is de samenwerking tussen deze functionarissen verstevigd om ook meer preventief risico’s te

signaleren en hierop te acteren. In 2015 zijn zeven arbeidsongevallen gemeld met ziekteverzuim, vier arbeidsongevallen

zonder ziekteverzuim en zes bijna-ongevallen. Het ziekteverzuimpercentage lag in 2015 op 4,1%. Ons streven was een

verzuim lager dan 4,8%.

Driejarige cao 

In 2015 bereikten de vakorganisaties en Havenbedrijf

Rotterdam een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe

cao met een looptijd van drie jaar. De afspraken zijn

geclusterd naar vier onderwerpen: beloning, investeren in

medewerkers, aan het werk blijven en maatschappelijk

verantwoord werkgeverschap. Naast de afgesproken

loonstijging zijn onder andere afspraken gemaakt over werk-

naar-werk begeleiding, ruimte om bij te dragen aan

vrijwilligerswerk en duurzame inzetbaarheid. In januari 2016

stemde de achterban van de bonden in met het

onderhandelaarsakkoord.

Differentiatie in beloning
Onderdeel van de daarvoor (in 2014) afgesloten cao is een nieuwe manier voor het beoordelen en belonen van

medewerkers. Deze methode gaat meer uit van beloning naar werken en presteren. In 2015 is deze methodiek

geïmplementeerd. De beoordeling vindt plaats aan de hand van een vijfpuntschaal en heeft een directe relatie met de

beloning. Aan de hand van ‘ronde tafels’ wordt de beoordeling bij collega-managers getoetst en geobjectiveerd.

Diversiteit
Havenbedrijf Rotterdam streeft naar een personeelsbestand dat een relevante afspiegeling vormt van de

beroepsbevolking. Wij geloven dat diversiteit binnen onze organisatie tot betere resultaten en een betere werkomgeving

leidt. Diversiteit zorgt ervoor dat vraagstukken vanuit meerdere kanten en perspectieven worden belicht waardoor de

kwaliteit én de acceptatie van de gekozen oplossing toeneemt.

Wij hebben verschillende diversiteitsdoelgroepen bepaald waarvoor gerichte acties, doelen en instrumenten zijn

opgesteld. Voorbeelden van doelgroepen zijn man-vrouwverdeling en afstand tot de arbeidsmarkt (participatiewet).

Havenbedrijf Rotterdam streeft naar minimaal 25% vrouwen in managementposities. In 2015 lag het gerealiseerde

percentage op 18%. In 2014 was dit 19%. Daarnaast geldt op basis van de Wet Bestuur en Toezicht een norm dat de

Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen ieder voor ten minste 30% uit vrouwen en mannen bestaat. Het

percentage lag in 2015 op 20% vrouwen in de Raad van Commissarissen en in de Raad van Bestuur was geen vrouw

vertegenwoordigd. De diversiteitsnorm is dus niet bereikt. In 2015 is geen positie vrijgekomen in de Raad van Bestuur. In
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de Raad van Commissarissen is één bestuurspositie vrijgekomen door het vertrek van een vrouwelijke commissaris. De

opvolging voorziet weer in een vrouwelijke commissaris waardoor het percentage van 20% gelijk blijft. Bij nieuwe

vacatures in de Raad van Commissarissen of Raad van Bestuur zal worden gestreefd naar verdere diversiteit in

geslacht, ervaring en competenties. Bekijk de grafiek over de man/vrouwverhouding binnen Havenbedrijf Rotterdam in de

paragraaf Kerncijfers.
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5.2 Duurzame bedrijfsvoering

Havenbedrijf Rotterdam beïnvloedt op drie niveaus duurzame ontwikkeling: binnen de eigen organisatie, in het

havengebied en in de keten. Onze invloed op de keten en op het havengebied staat algemeen beschreven in de

paragraaf Onze rol in de keten en specifieker in de hoofdstukken Visie en Succesfactoren. In deze paragraaf beschrijven

wij onze inzet voor een duurzame bedrijfsvoering van onze eigen organisatie.

CO2-footprint Havenbedrijf Rotterdam
In het Ondernemingsplan 2011-2015 hadden wij ons tot doel gesteld de CO2-uitstoot in vijf jaar tijd met 10% te verlagen.

Deze doelstelling is bereikt door minder uitstoot van onze vloot (dankzij minder schepen en minder brandstofverbruik per

schip) en door duurzame inkoop van groene stroom, warmte en groen gas. Ook elektrificeren van ons wagenpark leverde

een bijdrage aan de CO2-reductie. Scope 3 (zie hieronder) is ten opzichte van 2010 wel iets toegenomen door een

toename van vliegreizen. Verder hebben wij een CO2-neutrale bedrijfsvoering als doelstelling. Dit hebben wij bereikt door

vanaf 2011 de resterende CO2-uitstoot jaarlijks te compenseren met aankoop van Gold Standard-emissierechten. Onze

medewerkers vliegen met GreenSeat klimaatneutraal.

De CO2-footprint is gebaseerd op de ISO 14064-standaard. In 2015 maakten wij gebruik van dezelfde scope-indeling als

in vorige jaren:

Scope 1 omvat directe emissies door het verbruik van brandstoffen. Hieronder valt het brandstofverbruik van

operationele voertuigen, leaseauto's en vaartuigen. Ook gasverbruik in eigen of gehuurde gebouwen valt binnen

deze scope.

Scope 2 omvat de indirecte emissies gerelateerd aan energie- en stadswarmteverbruik. Hieronder valt het

energieverbruik van operaties en objecten in beheer bij Havenbedrijf Rotterdam, bijvoorbeeld bruggen, verlichting

van gebouwen en publieke verlichting. Verder bestaat scope 2 uit elektriciteitsverbruik en restwarmte van

gehuurde kantoren.

Scope 3 omvat de CO2-uitstoot als gevolg van zakenvluchten en woon-werkverkeer van medewerkers.
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Schonere vaartuigen
In 2015 namen wij het investeringsbesluit om twee incidentenbestrijdingsvaartuigen te moderniseren en een nieuw

inspectievaartuig aan te schaffen. Dankzij deze investering kunnen de drie vaartuigen hybride varen, waardoor de

uitstoot van stikstofoxide en fijnstof lager wordt. Het brandstofverbruik gaat eveneens omlaag, waardoor de CO2-uitstoot

ook afneemt. Bij de investeringsbeslissing maakten wij voor onszelf transparant welke positieve impact voortkomt uit de

modernisering. Deze positieve impact werd uitgedrukt in vermindering van uitstoot van schadelijke stoffen (in tonnen) en

in een monetaire waarde (in euro's). De positieve milieu-impact werd berekend op 4,8 miljoen euro (contante waarde)

over 15 jaar. Bij deze berekening zijn normen voor monetaire waardes per ton fijnstof, stikstof en CO2 gehanteerd (bron:

Kengetallen Leefbaarheid van Rijkswaterstaat). De gehanteerde rekenwaarde voor CO2 heeft betrekking op het

voorkomen of opruimen van schade door klimaatverandering. Deze rekenwaarde is hoger dan de huidige marktprijs voor

de uitstoot van een ton CO2.
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5.3 Financiën

De ambitie van Havenbedrijf Rotterdam is het geld uit inkomsten van zeehavengeld, erfpacht en huur te herinvesteren in

de haven om daarmee duurzame economische en maatschappelijke toegevoegde waarde te realiseren. Wij zetten

daarbij, samen met onze partners, actief in op de omschakeling naar een toekomstbestendige haveneconomie. Mede in

dat licht bezien was 2015 een goed jaar.

De inkomsten stegen met name door de hogere overslag. De operationele lasten stegen ten opzichte van vorig jaar. Dit

is ten dele veroorzaakt door enkele eenmalige posten, zoals een hogere bijdrage aan het herstel van de Nassaukade, de

herontwikkeling van de Landtong Rozenburg en opwaardering van personeelsvoorzieningen. Binnen de operationele

lasten is ook ruimte gecreëerd voor innovatie, zoals het versnellingsprogramma PortXL, het Port Innovation Lab, de

Philips Innovation Award en SmartPort. Lees hier meer over in de paragraaf Innovatie.

De afschrijvingen zijn gestegen door de bijzondere waardevermindering als gevolg van de vroegtijdige beëindiging van

het contract met Shtandart TT. In de financiële baten en lasten is, net als in 2014, een afkoop van een vastrentende

lening verwerkt. Het resultaat deelnemingen is met name hoger doordat in 2014 de voorbereidingskosten van de nieuwe

joint venture in Brazilië hierin waren verwerkt.

Het nettoresultaat daalt per saldo met 3,8 miljoen euro oftewel 1,8% ten opzichte van 2014.

Maximaal investeren
De investeringen van 151,1 miljoen euro waren lager dan vorig jaar. Dit is veroorzaakt door het vroegtijdig beëindigen

van de ontwikkeling van het project Tank Terminal Europoort West en de afronding van Maasvlakte 2. Steeds meer

investeringen hebben betrekking op nieuwe of sterk groeiende activiteiten, zoals de LNG-breakbulkterminal en het terrein

voor Sif en Verbrugge ten behoeve van offshore. De gerealiseerde investeringen in het RDM-complex leveren rendement

op, mede door de centrale positie van het complex in de focus op innovatie. Havenbedrijf Rotterdam blijft investeren in de

kwaliteit van de haveninfrastructuur, zoals het verbreden van het Breeddiep en de herontwikkeling van het 

Waal-/Eemhavengebied. Met de aangekondigde realisatie van de Container Exchange Route en het Theemswegtracé

houdt Havenbedrijf Rotterdam het investeringsniveau de komende jaren tussen 150 miljoen en 200 miljoen euro. Wij

geven daarmee een concrete invulling aan de ambitie om maximaal te investeren in het haven- en industriecomplex.
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Kasstroom positief
Een gezonde kasstroom is nodig om verplichtingen na te kunnen komen en te kunnen blijven investeren in de

infrastructuur van de haven. De operationele kasstroom minus de investeringskasstroom en het dividend was voor het

tweede jaar op rij positief, na vele jaren van negatieve kasstroom door de grote investeringen op Maasvlakte 2.

De liquiditeit en solvabiliteit is verbeterd. Net als in 2014 is een vastrentende lening vervroegd afgelost. Ook de ratio net

debt / EBITDA is verder verbeterd.

Level Playing Field cruciaal
Havenbedrijf Rotterdam betaalt (nog) geen vennootschapsbelasting, net als veel andere Europese en Nederlandse

havens. Bovendien ontvangen de havens in omringende landen op dit moment allerlei vormen van overheidssteun die de

haven van Rotterdam niet krijgt. De Europese Commissie heeft op 21 januari 2016 bekend gemaakt dat Havenbedrijf

Rotterdam per 1 januari 2017 vennootschapsbelasting gaat betalen. Hierdoor wordt de concurrentiepositie van

Rotterdam minder goed. Het is belangrijk het belasten van de Nederlandse havens gelijktijdig en op eenzelfde manier als

in andere landen te doen, zodat de concurrentiepositie en investeringskracht van de Nederlandse havens gehandhaafd

blijft. Lees meer over de invoering van Vennootschapsbelastingplicht voor Nederlandse Zeehavens in de paragraaf Level

Playing Field.

Conclusie 
Samenvattend is de nettowinst licht lager dan vorig jaar, de kasstroom positief en de balans gezond. Daarmee kan

Havenbedrijf Rotterdam zijn inspanningen op het gebied van vernieuwing en investeringen continueren en intensiveren

en ervoor zorgen dat Rotterdam de beste haveninfrastructuur ter wereld houdt.
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5.4 Corporate Governance

Havenbedrijf Rotterdam is een niet-beursgenoteerde naamloze vennootschap. Havenbedrijf Rotterdam voldoet aan de

eisen die de wet stelt voor een ‘grote’ vennootschap. Sinds 21 juli 2008 is een verlicht structuurregime van toepassing

op het bedrijf. Er is een Raad van Commissarissen ingesteld conform de vereisten voor een structuurregime. Het

verlichte regime houdt in dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bevoegdheden heeft bij het benoemen en

ontslaan van bestuurders.

Hoewel wij niet beursgenoteerd zijn, passen wij de principes en best practices uit de Nederlandse Corporate Governance

Code toe. Hierbij hanteren wij het 'pas toe of leg uit'-principe. Wij actualiseren jaarlijks ons 'pas toe of leg uit'-verslag en

publiceren dit op onze website. Onderdelen van de Code staan in diverse documenten, zoals het reglement voor de

Algemene Directie en het reglement voor de Raad van Commissarissen (zie 

www.portofrotterdam.com/nl/havenbedrijf/organisatie).

De Algemene Directie heeft de dagelijkse leiding over de onderneming. De onafhankelijke Raad van Commissarissen

houdt toezicht op de Algemene Directie en de gang van zaken in de onderneming. De aandeelhouders gemeente

Rotterdam (70,83%) en het Rijk (29,17%) oefenen invloed uit op de vennootschap door middel van de Algemene

Vergadering van Aandeelhouders. De bevoegdheden van de Raad van Commissarissen en de Algemene Vergadering

van Aandeelhouders zijn vastgelegd in de wet en de statuten.

Structuur van het risicobeheersings- en controlesysteem 

Voor de identificatie, beheersing en rapportage van risico’s hanteren wij een risicobeheersings- en controlesysteem,

waarvoor de Algemene Directie eindverantwoordelijk is. Het systeem is gebaseerd op de internationaal geaccepteerde

standaarden van de Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO).

Het risicobeheersings- en controlesysteem start op de werkvloer. Afdelingen en projectteams zijn zelf verantwoordelijk

voor de risico-identificatie, -beheersing en -rapportage. Desgewenst worden zij ondersteund door

risicomanagementadviseurs en controllers. De Interne Audit-afdeling, als derde lijn, voert periodiek audits uit over het

risicobeheersings- en controlesysteem. De externe accountant geeft in de jaarlijkse management letter een oordeel over

de werking van de interne beheersing omtrent financiële verslagleggingsrisico’s. De Auditcommissie van de Raad van

Commissarissen houdt toezicht op de werking van het risicobeheersing- en controlsysteem. Onderdeel van ons

risicobeheersings- en controlesysteem zijn onder meer:

Planning- en controlecyclus

Het jaarlijkse planning- en controleproces start met de actualisatie van onze meerjarenplannen naar aanleiding van

interne en externe ontwikkelingen. De meerjarenplannen vormen de basis voor het Havenbedrijf Rotterdam-jaarplan

waarin de doelstellingen en budgetten van afdelingen zijn opgenomen. Dit jaarplan wordt door de Algemene Directie en

Raad van Commissarissen goedgekeurd.

Het Havenbedrijf Rotterdam-jaarplan vormt de basis voor het periodiek monitoren van de performance en waar nodig 
treffen van bijsturende acties. Op kwartaalbasis worden projecties gemaakt voor het resterende deel van het jaar. Vier 
keer per jaar wordt de performance besproken in de Raad van Commissarissen en drie keer per jaar in de 
Auditcommissie. Bij de monitoring van het jaarplan hanteren wij kritische prestatie indicatoren die inzicht geven in de 
ontwikkeling van risico’s op het gebied van bereikbaarheid, veiligheid, financiën etcetera.

Havenbedrijf Rotterdam N.V. Jaarverslag 2015 95/185

https://jaarverslag2015.portofrotterdam.com/personalia-raad-van-commissarissen
http://www.portofrotterdam.com/nl/havenbedrijf/organisatie
https://jaarverslag2015.portofrotterdam.com/algemene-directie
https://jaarverslag2015.portofrotterdam.com/overzicht-key-performance-indicators-kpis


Beleid en richtlijnen

Door middel van autorisatielimieten, vastgelegd in het interne bevoegdhedenbeleid en de procuratieregeling, beperken

wij risico's bij het aangaan van uitgaven en verplichtingen. In de Bedrijfscode zijn verder onze normen en waarden

opgenomen. Deze bevat richtlijnen die duidelijkheid scheppen over wat wel en niet is toegestaan, wat gewenst en

ongewenst gedrag is. Daarnaast hebben wij onder meer beleid en richtlijnen voor accounting, het financiële beheer en

het beheer en de beveiliging van geautomatiseerde systemen. Voor de belangrijkste geautomatiseerde systemen wordt

van de externe dienstverleners een ISAE 3402-verklaring opgevraagd en beoordeeld.

Risicoanalyses, controleraamwerken en kwaliteitsmanagementsystemen

Voor het signaleren van financiële risico’s en het voorspellen van onze financieringsbehoefte, hanteren wij onder andere

een meerjarig Financial Framework. Wij houden daarbij rekening met verschillende financiële scenario’s. Daarnaast zijn

voor onze belangrijkste processen, zoals contractopbrengsten, zeehavengelden en inkopen, raamwerken voor financiële

controle aanwezig die een beschrijving geven van maatregelen ter beheersing van financiële verslagleggingsrisico’s.

Voor het beheerst uitvoeren van operationele activiteiten zoals scheepvaartbegeleiding, incidentenbestrijding, toezicht en

handhaving, realisatie en beheer infrastructuur, havens en vaarwegen voeren de afdelingen en projectteams periodiek

risicoanalyses uit en zijn onder meer kwaliteitsmanagementsystemen geïmplementeerd om de realisatie van

verbeterpunten te bewaken. In 2015 hebben wij wederom het gewenste niveau behaald tijdens de certificering PRINCE 2

voor projectmanagement en ISO55001 voor assetmanagement.

De belangrijkste risico’s op de verschillende domeinen zoals operationele activiteiten, wet- en regelgeving (compliance)

zijn vastgelegd in ons top risicolandschap. De monitoring hiervan is onderdeel van onze planning- en controlecyclus. Het

toprisicolandschap wordt twee keer per jaar besproken in de Algemene Directie en Raad van Commissarissen.

Belangrijkste risico’s 

Mogelijke gebeurtenissen of ontwikkelingen die een belangrijk gevolg hebben voor Havenbedrijf Rotterdam, ofwel onze

belangrijkste risico’s in 2015, zijn hierna beschreven en onderverdeeld in de categorieën: strategisch, operationeel,

compliance, financiële verslaglegging en financieel. Wij hebben de risico’s eerst zonder maatregelen (inherent)

ingeschat en afgezet tegen onze risicobereidheid. Deze beoordeling vormt de basis voor het treffen van maatregelen om

het risico te beperken en het restrisico (= na maatregelen) binnen de voor ons aanvaardbare grenzen te houden. Ons

uitgangspunt daarbij is dat wij terughoudend zijn in het nemen van risico’s. Dit geldt des te meer voor risico’s verbonden

aan onze publieke taak als Divisie Havenmeester en gerelateerd aan veiligheid, het voldoen aan wet- en regelgeving of

betrouwbare financiële verslaglegging.

Strategische risico’s

Hieronder vallen risico’s die een belemmering vormen voor de realisatie van de Ondernemingsstrategie en/of ons

bestaansrecht en ze omvatten onder andere onzekerheden die betrekking hebben op of gepaard gaan met ontwikkeling

in ons concurrerend vermogen en/of maatschappelijke ontwikkelingen.

Risico: Hoge vestigingskosten

Europa, waaronder Rotterdam, is vanwege hoge (vestigings)kosten niet aantrekkelijk als vestigingslocatie voor onder

meer spelers in de chemieketen. Havenbedrijf Rotterdam verliest de concurrentieslag met andere havens als de kosten

voor onder andere de chemieketen niet verlagen.
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Maatregel:

Naast het investeren in de Haveninfrastructuur (bereikbaarheid), clustervorming van activiteiten (synergie- en

efficiëntievoordelen) in de haven, participeert Havenbedrijf Rotterdam in projecten zoals ROAD voor afvang van CO2 op

de Maasvlakte en opslag in de Noordzee en het Masterplan Deltaplan Energie-infrastructuur gericht op het hergebruik

van restwarmte, stoom en CO2 (energie-efficiëntie) om Rotterdam als vestigingslocatie aantrekkelijk te houden.

Risico: Beschikbare infrastructuur en bereikbaarheid haven

De beschikbare spoor- en weginfrastructuur is niet in staat om de marktvraag op het gebied van achterlandtransport te

faciliteren. Hierdoor raken de weg en het spoor overbelast. Dit geeft een terugslag op de belangrijkste

achterlandverbindingen. De resulterende congestie in en rond de Rotterdamse haven heeft een negatieve impact op de

bereikbaarheid van de haven.

Maatregel:

Havenbedrijf Rotterdam brengt periodiek mogelijke knelpunten in het haven- en industriecomplex in kaart voor het

verbeteren en ontwikkelen van de modaliteiten binnenvaart, spoor, weg en pijpleiding. Daarnaast participeren wij actief in

de Verkeersonderneming voor een bereikbare stad, haven en regio. Ook werkt Havenbedrijf Rotterdam aan projecten

zoals het Theemswegtracé ter behoud en verbetering van de bereikbaarheid van de Rotterdamse haven.

Risico: Informatie/Logistieke keten

De logistieke keten is afhankelijk van betrouwbare informatie. Wanneer partijen geen vertrouwen hebben in elkaar, delen

ze geen informatie die noodzakelijk is voor efficiënte afhandeling in de logistieke keten.

Maatregel:

Om te zorgen voor een efficiënte afhandeling in de logistieke keten en daarmee versterking van onze concurrentiepositie,

is de beschikbaarheid van betrouwbare informatie van belang. Vanuit projecten zoals Port Call Optimisation en Nextlogic

werkt Havenbedrijf Rotterdam aan een omgeving waarin partijen data op een veilige manier kunnen delen. Daarnaast

zijn wij medeoprichter en aandeelhouder van Portbase die ten dienste staat van een efficiënte en eenvoudige informatie-

uitwisseling tussen partijen. Enabling logistics is een belangrijke pijler in onze IT-strategie.

Risico: Terminaloperatie Maasvlakte 2

Nieuwe terminals op Maasvlakte 2 zijn later dan gepland volledig operationeel. Hierdoor gaat lading naar andere havens,

zoals Antwerpen. De oorzaken voor de vertraging kunnen divers zijn.

Maatregel:

Havenbedrijf Rotterdam gaat in overleggesprek met terminals, rederijen en andere betrokken partijen om het verleggen 
van lading te voorkomen en gevolgen hiervan te beperken. Daarnaast werken wij aan het beperken van de congestie op 
de reeds operationele (delen van) terminals en bevorderen van een optimale doorstroom op, van en naar de Maasvlakte. 
Bijvoorbeeld door een efficiëntere afhandeling van de containerbinnenvaart Nextlogic, samenwerking met Noord-

Limburg, verbreding Breeddiep en aanleg van de Container Exchange Route (CER).
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Risico: Uitfasering kolencentrales

In het kader van milieudoelstellingen besluit de minister om alle kolencentrales in Nederland uit te faseren. Dit betekent

dat in Rotterdam niet alleen de oude centrales, maar ook de nieuwe centrales op Maasvlakte 2 moeten uitfaseren. Dit

heeft impact op de aanvoer van kolen naar Rotterdam.

Maatregel:

Havenbedrijf Rotterdam werkt onder meer samen met klanten en de gemeente aan drie elkaar aanvullende maatregelen

voor CO2-reductie: energie-efficiëntie, duurzame energie en CO2-afvang en -opslag. Zo participeren wij in projecten zoals

ROAD aan CO2-afvang en -opslag, via Masterplan Deltaplan Energie-infrastructuur aan hergebruik van restwarmte,

stoom en CO2 (energie-efficiëntie), en kunnen de twee kolencentrales op de Maasvlakte houtpellets en andere biomassa

bijstoken (duurzame energie).

Eind 2015 is een motie uitfasering kolencentrales aangenomen door de Tweede Kamer en is in Parijs het Klimaatakkoord

overeengekomen. De impact van deze gebeurtenissen is nog medeafhankelijk van het plan van aanpak dat het kabinet

dit jaar zal presenteren voor uitfasering van de kolencentrales, met evaluatie van het landelijke Energieakkoord SER.

Daarmee is dit risico nog steeds actueel. Ontwikkelingen worden nauwgezet gevolgd zodat we tijdig maatregelen kunnen

treffen om de impact van de sluiting van kolencentrales te beperken. Uitgangspunt daarbij is het inzetten op duurzame

groei van de haven en waar mogelijk verder versnellen van de Energietransitie.

Operationele risico’s

Hieronder vallen risico’s die de operationele activiteiten beïnvloeden en deze omvatten onder andere onzekerheden die

gerelateerd zijn aan de interne organisatie, informatiesystemen, onze reputatie en producten/diensten.

Risico: Incident op water en/of land

Door weersomstandigheden, achterstallig onderhoud, onveilig werken of andere oorzaken vindt er een groot incident (of

een reeks kleinere incidenten) in de haven plaats op het land en/of water. Dit heeft een grote impact op de veiligheid,

bereikbaarheid en het imago van de Rotterdamse haven, waardoor het draagvlak voor de haven afneemt.

De Divisie Havenmeester (DHMR) treft maatregelen voor het waarborgen van de nautische veiligheid, waaronder

scheepvaartbegeleiding, toezicht door patrouillevaartuigen, inspectie van schepen en incidentenbestrijding. Milieudienst

Rijnmond (DCMR) en Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) zien toe op de veiligheid op het land. Havenbedrijf

Rotterdam zorgt onder meer dat inrichting en onderhoud van buitenruimte en weginfrastructuur conform landelijke

richtlijnen en eisen blijfven en dat veiligheidscontouren en -zoneringen in onder andere de bestemmingsplannen worden

opgenomen.

Risico: Terroristische aanslag in de haven

Er vindt een terroristische aanslag plaats in de haven van Rotterdam. Dit heeft een grote impact op de veiligheid,

bereikbaarheid en het imago van de Rotterdamse haven, waardoor het draagvlak voor de haven afneemt.

Maatregel:

Havenbedrijf Rotterdam en DHMR treffen maatregelen zoals een crisismanagementplan, patrouillevaart en

beveiligingsmaatregelen. Daarnaast ziet de DHMR als Port Security Officer (PSO) namens de burgemeester toe op de

naleving van de Havenbeveiligingswet in het haven- en industriecomplex. Wij treden verder waar nodig en mogelijk

samen op met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (Ministerie van Veiligheid en Justitie) die

verantwoordelijk is voor terrorismebestrijding in Nederland.
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Risico: Haven doelwit van cybercrime

De Rotterdamse haven is doelwit van een cyberaanval waardoor (kritische) systemen van Havenbedrijf Rotterdam

uitvallen en/of informatie niet beschikbaar en/of betrouwbaar is. De afwikkeling van het scheepvaartverkeer wordt

hierdoor gehinderd en de logistieke ketens worden verstoord.

Maatregel:

Inbraakdetectie op netwerken en het redundant uitvoeren van kritische systemen behoren tot de set van maatregelen die

wij treffen. Daarnaast neemt Havenbedrijf Rotterdam deel aan het havenbreed overleg Nationaal Cyber Security Centrum

- Information Sharing Analysis Centre ter bevordering van het bewustzijn rondom dit onderwerp. Cyber security is een

belangrijke pijler in onze IT-strategie.

Risico: Interne organisatie niet ‘ready for the future’

Havenbedrijf Rotterdam beschikt niet over de juiste kennis, ervaring, houding en de benodigde flexibiliteit om nieuwe

business te ontwikkelen en in te spelen op veranderende markten.

Maatregel:

Havenbedrijf Rotterdam treft maatregelen zoals een Transitieprogramma gericht op het opleiden en ontwikkelen van

onze medewerkers en managers. In ons leiderschapsprogramma spelen onder meer de volgende principes een grote rol:

samenwerken, transparantie en samen tot betere inzichten komen. Daarnaast is ons personeelsaannamebeleid gericht

op het werven van personeel met kennis en ervaring van nieuwe markten. Daarbij werven wij op potentie en functie.

Compliance-risico’s

Hieronder vallen risico’s die voortvloeien uit wet- en regelgeving en deze omvatten onder andere onzekerheden door het

opereren in een omgeving met veel, complexe en veranderende wet- en regelgeving.

Risico: Strengere wet- en regelgeving

Rotterdam is minder aantrekkelijk als vestigingslocatie doordat lokale, nationale of Europese wet- en regelgeving ten

aanzien van onder andere milieu, vennootschapsbelasting en de handhaving daarop strenger wordt en een level playing

field met andere (Europese) havens ontbreekt. Hierdoor worden Havenbedrijf Rotterdam en zijn klanten beperkt met

betrekking tot de uitbreiding van bestaande en ontwikkeling van nieuwe activiteiten.

Maatregel:

Wij trachten op het gebied van bijvoorbeeld milieuwetgeving de milieugebruiksruimte zo efficiënt mogelijk in te richten om

te kunnen groeien binnen de grenzen van de wetgeving. Daarnaast is Havenbedrijf Rotterdam actief in Den Haag en

Brussel op dossiers zoals Vennootschapsbelasting, CO2-afvang en -opslag en CO2-emissieprijs om tot werkbare

oplossingen voor diverse partijen te komen.

Financiële verslagleggingsrisico’s

Hieronder vallen risico’s die van invloed zijn op de betrouwbaarheid van financiële verslaglegging. Er zijn geen

belangrijke financiële verslagleggingsrisico’s, zie ook de managementverklaring.

Financiële risico’s

Hieronder vallen risico’s met betrekking tot de financiële positie zoals koers-, liquiditeits-, valuta-, renterisico’s en

onzekerheden in de mogelijkheid om financiering aan te trekken. Voor onze financiële risico’s en de daarbij behorende

maatregelen verwijzen wij naar de paragraaf Financiële instrumenten en risicobeheersing.
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Schematische weergave risico's
Strategische risico's Zie paragraaf

Hoge vestigingskosten 4.1 Investeringsklimaat

Beschikbare infrastructuur en bereikbaarheid Haven 4.3 Bereikbaarheid

Informatie/Logistieke keten 4.3 Bereikbaarheid en 4.4 Scheepvaart

Terminaloperatie Maasvlakte 2 4.2 Ruimte

Uitfasering kolencentrales 3.2 Europe's Industrial Cluster

Operationele risico's

Incident op water en/of land 4.4 Scheepvaart en 4.5 Milieu, Veiligheid en Leefomgeving en

Terroristische aanslag in de haven 4.5 Milieu, Veiligheid en Leefomgeving

Haven doelwit van cybercrime 4.5 Milieu, Veiligheid en Leefomgeving

Interne organisatie niet ‘ready for the future’ 5.1 Onze medewerkers

Compliance-risico’s

Strengere wet- en regelgeving  4.1 Investeringsklimaat

Financiële verslagleggingsrisico’s

Geen belangrijke risico’s, zie managementverklaring

Financiële risico’s

Diverse risico’s met betrekking tot de financiële positie

zoals koers-, liquiditeits-, valuta-, renterisico’s en

onzekerheden in de mogelijkheid om financiering aan te

trekken.

 6.8 Toelichting op de balans

Opgetreden risico’s en onzekerheden
Een aantal risico’s en onzekerheden hebben zich in het afgelopen boekjaar voorgedaan. Bijvoorbeeld de beëindiging

van het contract tussen Havenbedrijf Rotterdam en Shtandart TT voor de realisatie van de Tank Terminal Europoort

West, en APMT en RWG op Maasvlakte 2 die later dan verwacht operationeel werden.

Verder hebben zich enkele kortstondige protestacties voorgedaan bij individuele bedrijven bij de cao-onderhandelingen.

Lees meer over de genoemde gebeurtenissen in de paragraaf Werk.

Wij hebben geen aanpassingen aan ons risicobeheersings- en controlesysteem gedaan naar aanleiding van de

opgetreden risico’s en onzekerheden. De getroffen maatregelen en acties waren afdoende om de gevolgen voor

Havenbedrijf Rotterdam te beperken. Het in stand houden en vergroten van het risicobewustzijn heeft wel onze blijvende

aandacht. Zo meten wij periodiek of onze mensen zich bewust zijn van risico's op het werk.
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Managementverklaring
Door het hanteren van ons risicobeheersing- en controlesysteem streven wij ernaar de kans op fouten, op het nemen van

verkeerde beslissingen en op het verrast worden door omstandigheden zo veel mogelijk te reduceren. Echter, geen enkel

systeem van interne risicobeheersing en controle biedt een absolute zekerheid voor het bereiken van

ondernemingsdoelstellingen, noch kan het alle onjuistheden, fraude, incidenten en overtredingen van wetten en regels

geheel voorkomen.

Onze externe accountant onderzocht in het kader van de jaarrekeningcontrole in 2015 onderdelen van onze interne

beheersing. Dit onderzoek was gericht op het afgeven van een controleverklaring bij de jaarrekening en omvat daarom

niet alle zaken die bij een specifiek op de organisatie gericht onderzoek kunnen blijken.

Net als vorige jaren concludeert de accountant hierover dat de kwaliteit van onze interne beheersing voldoet aan de

daaraan te stellen eisen en in 2015 verder verbeterde. Ten opzichte van 2014 verbeterde de beheersing wederom in

zeven van de negen kritische processen. Binnen twee processen blijft de interne beheersing op hetzelfde niveau.

Wijzigingen naar aanleiding van de aanbevelingen zijn grotendeels gerealiseerd.

Op basis van rapportages en informatie van de verschillende afdelingen en partijen die deel uitmaken van ons

risicobeheersings- en controlesysteem, oordeelt de Algemene Directie dat het risicobeheersing- en controlesysteem in

het verslagjaar 2015 naar behoren werkte en een redelijke mate van zekerheid geeft dat de financiële verslaglegging

geen onjuistheden van materieel belang bevat.
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Dit hoofdstuk geeft de financiële situatie van Havenbedrijf Rotterdam weer. De jaarrekening bestaat uit de balans en

winst-en-verliesrekening en bevat daarnaast onder andere een toelichting op de cijfers en een specificatie van de

grondslagen.
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6.1 Balans

Ref. 31-12-2015 31-12-2014

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 3.657.822 3.661.335

Financiële vaste activa 2 82.604 68.795

3.740.426 3.730.130

Vlottende activa

Voorraden 605 635

Vorderingen 3 123.901 113.377

Geldmarktfondsen 4 25.019 40.000

Liquide middelen 5 76.966 76.908

 226.491 230.920

Totaal activa 3.966.917 3.961.050

Passiva

Eigen vermogen

Geplaatst aandelenkapitaal 6 900.000 900.000

Agio 6  391.200 391.200

Wettelijke reserves 6  42.609 30.190

Overige reserves 6  894.156 774.581

Te bestemmen resultaat 6 211.576 215.374

 2.439.541 2.311.345

Voorzieningen 7 54.780 55.351

Langlopende schulden 8  1.215.667 1.332.493

Kortlopende schulden 9  256.929 261.861

Totaal passiva 3.966.917 3.961.050

(Bedragen x € 1.000)
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6.2 Winst-en-verliesrekening

Ref. 2015 2014

Netto-omzet 12 657.293 643.687

Overige bedrijfsopbrengsten 12 19.629 16.142

Som der bedrijfsopbrengsten 676.922 659.829

Lonen, salarissen en sociale lasten 13  -104.931 -103.437

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen van

vaste activa

1  -146.667 -133.326

Overige bedrijfslasten 14  -133.648 -129.325

Som der bedrijfslasten -385.246 -366.088

Bedrijfsresultaat 291.676 293.741

Financiële baten en lasten 16  -88.955 -84.026

Resultaat deelnemingen 17 8.855 5.659

Resultaat 211.576 215.374

(Bedragen x € 1.000)
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6.3 Kasstroomoverzicht
Ref. 2015 2014

Bedrijfsresultaat 291.676 293.741

Aanpassingen voor:

-Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

van vaste activa

1  146.667 133.326

-Mutaties in voorzieningen  -1.506 -638

-Afkoop erfpacht  -6.410 -16.249

-Afkoop overdracht bruggen en sluizen 8  -5.534 -5.485

-Winst/verlies a.g.v. afstoting materiële vaste activa 304 -

133.521 110.954

Mutaties in werkkapitaal:

-Kortlopende vorderingen  -10.524 11.414

-Voorraden  30 -57

-Kortlopende schulden  3.126 1.962

-7.368 13.319

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten 417.829 418.014

Ontvangen interest  529 844

Betaalde interest  -84.179 -77.582

Bouwrente 16  1.665 2.727

-81.985 -74.011

Kasstroom uit operationele activiteiten 335.844 344.003

Investeringen:

-Materiële vaste activa  -155.569  -193.110

-Bouwrente 16  -1.665 -2.727

-Overige bijdragen en subsidies 1 6.234 5.921

-Verstrekte leningen 2  - -6.000

-151.000 -195.916

Desinvesteringen:

-Materiële vaste activa 1  1.444 -

-Aflossingen op langlopende vorderingen 2  899 588

2.343 588

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -148.657 -195.328

Kasstroom vóór financiering: 187.187 148.675

Aflossingen op langlopende schulden 8 -112.933    -74.286

Betaald dividend -89.177 -87.427

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 7 -202.110 -161.713

Saldo kasstroom -14.923 -13.038

Saldo geldmiddelen begin boekjaar 4 en 5  116.908 129.946
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Saldo geldmiddelen eind boekjaar 4 en 5  101.985 116.908

Mutatie geldmiddelen -14.923 -13.038

(Bedragen x € 1.000)

Note: het saldo geldmiddelen omvat zowel de post liquide middelen als geldmarktfondsen.
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6.4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemene informatie

Activiteiten van de vennootschap
Voor een beschrijving van de belangrijkste activiteiten van de vennootschap wordt verwezen naar het Verslag.

Structuurregime
Havenbedrijf Rotterdam is een structuurvennootschap naar Nederlands recht en statutair gevestigd te Rotterdam. Op

Havenbedrijf Rotterdam is het verlicht structuurregime van toepassing, omdat de aandelen van Havenbedrijf Rotterdam

worden gehouden door publiekrechtelijke rechtspersonen (de gemeente Rotterdam en de Staat der Nederlanden). De

toepasselijkheid van het verlicht structuurregime houdt in dat de Algemene Vergadering de Algemene Directie kan

benoemen, schorsen en ontslaan.

Aandeelhouders
De aandelen worden gehouden door de gemeente Rotterdam (70,83%) en de Staat (29,17%).

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 Burgerlijk Wetboek en

de uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Vrijstelling consolidatieplicht
Havenbedrijf Rotterdam maakt gebruik van de vrijstelling van de plicht om de gegevens te consolideren van

deelnemingen indien de in de consolidatie te betrekken maatschappijen gezamenlijk een financiële betekenis hebben die

te verwaarlozen is op het geheel van Havenbedrijf Rotterdam (RJ 217.304). Voor een overzicht van de deelnemingen

wordt verwezen naar het overzicht ‘Verbonden partijen’.

Stelsel- en schattingswijzigingen
In 2015 zijn geen stelsel- en schattingswijzigingen doorgevoerd die invloed hebben op het vermogen en resultaat.

Oordelen en schattingen
Bij de toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Havenbedrijf

Rotterdam zich diverse oordelen en schattingen.

De belangrijkste oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen zijn:

Interest rate swap

De effectiviteit van de interest rate swaps wordt onder meer beoordeeld op basis van de verwachte lange termijn-

financieringsbehoefte die volgt uit de strategische ambities van de Ondernemingsstrategie en de Havenvisie 2030. Hierin

zijn schattingen gemaakt ten aanzien van economische ontwikkelingen en de effecten hiervan op de resultaten van de

onderneming, op de investeringen en op de financieringsbehoefte. Deze schattingen worden gebruikt om een

kwantitatieve analyse te maken ter vaststelling of er mogelijk sprake is van een ineffectief deel van de interest rate

swaps. Indien de financieringsbehoefte in werkelijkheid lager blijkt te zijn dan de gedane schattingen, kan dit leiden tot

(toekomstige) ineffectiviteit die op dat moment in het resultaat verantwoord dient te worden, indien de marktwaarde lager

is dan de kostprijs. Mogelijke afwijkingen op verwachtingen kunnen niet worden uitgesloten en worden jaarlijks

structureel beoordeeld.
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Impairment-analyse

De ondernemingswaarde is gebaseerd op de geprognosticeerde vrije kasstromen tot 2040. Voor de bepaling van de

ondernemingswaarde gebruikt Havenbedrijf Rotterdam een financieel model dat door een onafhankelijke externe partij is

beoordeeld. De ondernemingswaarde is bepaald volgens een Discounted Cash Flow (“DCF”) berekening van de

toekomstige vrije kasstromen. Deze kasstromen worden contant gemaakt tegen de vastgestelde vermogenskostenvoet

(WACC) van Havenbedrijf Rotterdam.

Afschrijvingen en restwaarde

Per activacategorie zijn de afschrijvingstermijnen vastgesteld op basis van de verwachte economische levensduur en

wordt lineair afgeschreven. De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn uiteengezet in toelichting 1 Materiële vaste activa.

Gedurende het jaar wordt getoetst of zich zodanige wijzigingen hebben voorgedaan dat een aanpassing van de

economische levensduur noodzakelijk is. Een dergelijke aanpassing wordt toekomstgericht doorgevoerd.

Voorziening personeelsregelingen

De schattingselementen in de voorziening personeelsregelingen betreffen vooral de te hanteren rentepercentages,

verwachte salarisontwikkelingen, ontslag-, invaliditeits-, overlijdens- en pensioneringskansen, alsmede de

inflatieveronderstellingen en de carrièretabellen. In 2015 is opnieuw een actuariële berekening uitgevoerd van de

regeling inzake de jubileumuitkering, de overlijdensrisico-uitkering en de bijdrage voor de ziektekosten in lijn met de

Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 271. Naar aanleiding hiervan is de voorziening personeelsregelingen per 31

december 2015 aangepast met € 3,2 miljoen, met name veroorzaakt door de lagere rentestand. Het effect is als last

verwerkt in de winst-en-verliesrekening onder de lonen, salarissen en sociale lasten.

Voorziening voor toekomstige bodemsanering

De voorziening voor toekomstige bodemsanering heeft betrekking op door Havenbedrijf Rotterdam geaccepteerde

restvervuiling bij huurbeëindiging van terreinen. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de contante waarde

van de verwachte saneringsuitgaven op de locaties waarbij de huurder de saneringsverplichting afgekocht heeft. Deze

verwachte saneringsuitgaven worden berekend op basis van de huidige saneringskosten, het verwachte moment van

sanering (in de toekomst), prijsindexeringen en verwachte effecten op de saneringskosten door technologische

ontwikkelingen op dit gebied.

Voor bodemvervuiling van de overige terreinen is in de jaarrekening geen voorziening opgenomen. Voor deze terreinen

geldt dat in de standaardcontractbepalingen van Havenbedrijf Rotterdam is opgenomen dat de bodem bij beëindiging van

het contract in oorspronkelijke staat aan Havenbedrijf Rotterdam dient te worden opgeleverd.

Valutaomrekening
De jaarrekening luidt in euro’s, hetgeen de functionele en presentatievaluta van Havenbedrijf Rotterdam is.

Een transactie in vreemde valuta wordt bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de valutakoers op transactiedatum.

Monetaire balansposten in vreemde valuta worden omgerekend tegen de valutakoers op de balansdatum. Niet-monetaire

balansposten in vreemde valuta worden omgerekend tegen de valutakoers op transactiedatum.

Koersverschillen die optreden bij de afwikkeling dan wel de omrekening van monetaire posten in vreemde valuta, worden

verwerkt in de winst-en-verliesrekening.

Activa en passiva van deelnemingen met een valuta anders dan de presentatievaluta, worden omgerekend tegen de

koers per balansdatum en de baten en lasten in de winst-en-verliesrekening worden omgerekend tegen de gemiddelde

koers gedurende het boekjaar. De koersverschillen hieruit voortkomend worden direct in de wettelijke reserve 'Reserve

omrekeningsverschillen' verwerkt.
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Salderen
Saldering van vorderingen en schulden vindt uitsluitend plaats als het juridisch mogelijk is deze te verrekenen en het

stellige voornemen bestaat om het saldo als zodanig of beide posten simultaan af te wikkelen.
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6.5 Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Algemeen

Geamortiseerde kostprijs
De geamortiseerde kostprijs is het bedrag waarvoor een actief of verplichting bij de eerste verwerking in de balans wordt

opgenomen verminderd met aflossingen op de hoofdsom, vermeerderd of verminderd met de via de effectieve-

rentemethode bepaalde cumulatieve amortisatie van het verschil tussen dat eerste bedrag en het aflossingsbedrag en

verminderd met eventuele afboekingen (direct, dan wel door het vormen van een voorziening) wegens bijzondere

waardeverminderingen of oninbaarheid.

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
Op elke balansdatum wordt beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een actief aan een bijzondere waardevermindering

onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het individueel actief

vastgesteld, als het een actief betreft dat zelfstandig kasstromen genereert. Voor activa die niet zelfstandig kasstromen

genereren en afhankelijk zijn van de kasstromen van andere activa of groepen van activa, wordt de realiseerbare waarde

bepaald voor de kasstroomgenererende eenheid waarvan het betreffende actief deel uitmaakt.

Een kasstroomgenererende eenheid is de kleinst identificeerbare groep (toegerekende) activa die zelfstandig kasstromen

genereert die grotendeels onafhankelijk zijn van de kasstromen uit andere activa of groepen van activa.

Kasstroomgenererende eenheden worden onderscheiden op basis van de economische samenhang tussen activa en het

genereren van externe kasstromen en niet op basis van afzonderlijke juridische entiteiten.

Havenbedrijf Rotterdam heeft het haven- en industriecomplex (HIC) als één kasstroomgenererende eenheid aangemerkt

aangezien de kasstromen van alle gebieden in het HIC onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Daarnaast kunnen een

of meer kasstroomgenererende eenheden worden onderscheiden voor investeringen in extra (individuele) modificaties

van objecten die niet overdraagbaar zijn aan andere klanten, omdat zij geen invulling geven aan een havenfunctie (de

zogenoemde ‘zeer klantspecifieke investeringen’). Voor het HIC wordt twee keer per jaar vastgesteld of er sprake is van

een bijzondere waardevermindering. Voor zeer klantspecifieke investeringen wordt vastgesteld of er sprake is van een

bijzondere waardevermindering indien daar aanwijzingen voor bestaan.

Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief of de kasstroomgenererende

eenheid waartoe een actief behoort, hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de

opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Een bijzondere waardevermindering wordt direct als last verwerkt in de winst-en-

verliesrekening.

Door het berekenen van de realiseerbare waarde per 31 december 2015 heeft Havenbedrijf Rotterdam vastgesteld dat

voor het HIC geen sprake is van een bijzondere waardevermindering. Voor de zeer klantspecifieke investeringen die

gedaan zijn in relatie tot het uitgiftecontract met Shtandart TT heeft in 2015 een bijzondere waardevermindering

plaatsgevonden van € 7,5 miljoen als gevolg van de vroegtijdige contractbeëindiging.
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Activa

Materiële vaste activa 
Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen kostprijs (verkrijgings- of vervaardigingsprijs) inclusief direct

toerekenbare kosten (waaronder bouwrente), minus eventuele investeringssubsidies, verminderd met de cumulatieve

afschrijvingen en indien van toepassing cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen.

De vervaardigingsprijs bestaat uit de aanschaffingskosten van grond- en hulpstoffen en kosten die rechtstreeks

toerekenbaar zijn aan de vervaardiging inclusief installatiekosten. Voorbereidingskosten op investeringsprojecten worden

geactiveerd vanaf het moment dat vaststaat dat deze projecten feitelijk uitgevoerd zullen worden. Een redelijk deel van

de personeelskosten wordt geactiveerd als het direct aan de vervaardiging van een actief toerekenbare

personeelskosten betreffen.

In de kostprijs worden de kosten van groot onderhoud opgenomen zodra de kosten zich voordoen en aan de

activeringscriteria is voldaan. Deze worden afgeschreven over de geschatte termijn waarvoor het onderhoud is gepleegd.

De boekwaarde van de te vervangen bestanddelen wordt dan als gedesinvesteerd beschouwd en ineens ten laste van

de winst-en-verliesrekening gebracht. Alle overige onderhoudskosten worden direct in de winst-en-verliesrekening

verwerkt.

De materiële vaste activa worden lineair afgeschreven op basis van de geschatte economische levensduur, rekening

houdend met de restwaarde. Indien de verwachting omtrent de afschrijvingsmethode, gebruiksduur en/of restwaarde in

de loop van de tijd wijzigingen ondergaat, wordt deze als een schattingswijziging verantwoord.

Op terreinen en op materiële vaste activa in aanbouw wordt niet afgeschreven.

Een materieel vast actief wordt niet langer in de balans opgenomen na vervreemding of wanneer geen toekomstige

prestatie-eenheden van het gebruik of de vervreemding worden verwacht. De bate of last die voortvloeit uit de

desinvestering wordt in de winst-en-verliesrekening verwerkt.

Financiële vaste activa
Deelnemingen

Deelnemingen waarbij invloed van betekenis kan worden uitgeoefend op het zakelijke en financiële beleid, worden

gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode. Invloed van betekenis wordt in ieder geval verondersteld aanwezig

te zijn bij een aandeelhoudersbelang van 20% of meer van de aan de aandelen verbonden stemrechten.

De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor de jaarrekening van Havenbedrijf

Rotterdam. Voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze

grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de betreffende deelneming.

Overeenkomstig de vermogensmutatiemethode, worden de deelnemingen in de balans opgenomen tegen het aandeel

van Havenbedrijf Rotterdam in de nettovermogenswaarde, vermeerderd met het aandeel in de resultaten en het aandeel

in de directe mutaties in het eigen vermogen van de deelnemingen vanaf het moment van verwerving, verminderd met

het aandeel in de dividenduitkeringen van deelnemingen. In de winst-en-verliesrekening wordt het aandeel van

Havenbedrijf Rotterdam in het resultaat van de deelnemingen opgenomen. Indien en voor zover Havenbedrijf Rotterdam

niet zonder beperking uitkering van de positieve resultaten aan haar kan bewerkstelligen, worden de resultaten in een

wettelijke reserve opgenomen.
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Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil

gewaardeerd. Hierbij worden andere langlopende belangen in de deelneming die feitelijk worden aangemerkt als een

onderdeel van de netto-investering, ook meegenomen. Indien en voor zover Havenbedrijf Rotterdam in deze situatie

geheel of gedeeltelijk instaat voor de schulden van de deelneming, dan wel een feitelijke verplichting bestaat de

deelneming tot betaling van haar schulden in staat te stellen, wordt hiervoor wel een voorziening getroffen.

Deelnemingen waarbij geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend op het zakelijke en financiële beleid, worden

gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs minus eventuele bijzondere waardeverminderingen.

Verstrekte leningen en overige vorderingen

De onder financiële vaste activa opgenomen verstrekte leningen en overige vorderingen worden bij eerste verwerking

gewaardeerd tegen de reële waarde vermeerderd met de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten. Na de eerste

verwerking worden de verstrekte leningen en overige vorderingen gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs

volgens de effectieve-rentemethode. Baten en lasten worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt zodra de

vorderingen aan een derde worden overgedragen of een bijzondere waardevermindering ondergaan, alsmede via het

amortisatieproces.

Derivaten en hedge accounting

Het beleid van Havenbedrijf Rotterdam is om een deel van de rente-, valuta- en productprijsrisico’s effectief af te dekken.

Havenbedrijf Rotterdam maakt hierbij gebruik van afgeleide financiële instrumenten welke niet beursgenoteerd zijn en

waarvan de onderliggende waarde niet beursgenoteerd is. Initiële waardering vindt plaats tegen reële waarde en

vervolgwaardering tegen kostprijs (of lagere marktwaarde). Havenbedrijf Rotterdam voldoet aan de voorwaarden om

kostprijshedge-accounting toe te kunnen passen en past dit ook toe. Indien de hedgerelatie effectief is, blijven

waardeveranderingen van de derivaten off-balance. De mate van effectiviteit van de afgesloten derivaten, waaronder de

interest rate swaps, wordt jaarlijks getoetst door het vergelijken van de kritische kenmerken van het hedge-instrument en

de afgedekte positie. Indien deze kenmerken niet geheel overeenkomen, is er een indicatie van een mogelijk ineffectief

deel en wordt een kwantitatieve ineffectiviteitsmeting uitgevoerd. Hierbij wordt de verandering van de reële waarde van

het afgesloten derivaat vergeleken met de reële-waardeverandering van een hypothetisch derivaat waarvan de kritische

kenmerken exact overeenkomen met de afgedekte positie(s). Indien het instrument (deels) ineffectief is, wordt dit deel

zonder kostprijshedge-accounting gewaardeerd op kostprijs of lagere marktwaarde en wordt de waardemutatie van het

ineffectieve deel ten laste of bij mogelijk latere terugname ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht in de

financiële baten en lasten.

Embedded derivaten die afgescheiden van het basiscontract op de balans worden opgenomen, worden initieel

gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgwaardering tegen kostprijs of lagere reële waarde. Waardemutaties worden

verwerkt in de winst-en-verliesrekening in de financiële baten en lasten.

In 2015 zijn er geen embedded derivaten die separaat gewaardeerd moeten worden.

Voorraden
De voorraden betreffen hoofdzakelijk brandstof, reserveonderdelen en verbruiksmaterialen voor de vaartuigen en

technische installaties. De voorraden worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of lagere opbrengstwaarde.

Vorderingen
Onder de vlottende activa opgenomen verstrekte leningen en overige vorderingen worden bij eerste verwerking

opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs minus benodigde

voorziening voor oninbaarheid.
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Geldmarktfondsen
De geldmarktfondsen zijn aangehouden voor handelsdoeleinden en worden tegen reële waarde gewaardeerd waarbij de

waardeveranderingen worden verwerkt in de financiële baten en lasten.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas en tegoeden op bankrekeningen met een looptijd korter dan twaalf maanden.

Passiva

Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd indien op balansdatum in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen bestaan, waarbij

het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te

schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn

om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Indien van toepassing worden

voorzieningen opgenomen tegen de contante waarde.

Pensioenen

Voor verplichtingen naast de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie wordt een voorziening opgenomen, indien per

balansdatum sprake is van een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting aan de pensioenuitvoerder en/of

werknemer, het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen noodzakelijk is

en er een betrouwbare schatting kan worden gemaakt van de omvang van de verplichting.

Behalve de betaling van premies heeft Havenbedrijf Rotterdam geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze

pensioenregeling. Daarom is hiervoor geen voorziening getroffen. De premies worden verantwoord onder de

personeelslasten in de winst-en-verliesrekening in de periode waarover deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies

worden als overlopend actief verantwoord.

Overige personeelsregelingen

Er zijn voorzieningen getroffen voor toekomstige betalingen inzake de jubileumuitkering, de overlijdensrisico-uitkering en

de bijdrage voor de ziektekosten. De verplichtingen als gevolg van die personeelsregelingen worden berekend door

onafhankelijke actuarissen eens in de 4 jaar of indien substantiële wijzigingen optreden in de parameters die van invloed

zijn op de hoogte van de voorziening.

De omvang van de verplichtingen wordt bepaald door het contant maken van de geschatte toekomstige kasstromen,

rekening houdend met verwachte salarisontwikkelingen en ontslag-, invaliditeits- overlijdens- en pensioneringskansen,

alsmede de inflatieveronderstellingen en de carrièretabellen. Hierbij wordt uitgegaan van rentetarieven die gelden voor

hogekwaliteit-ondernemingsobligaties. De dotatie aan de voorziening personeelsregelingen wordt verantwoord onder de

personeelslasten in de winst-en-verliesrekening.

Langlopende schulden
Langlopende leningen

Langlopende leningen worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde verminderd met de direct

daaraan toe te rekenen transactiekosten. Na de eerste waardering worden de langlopende leningen gewaardeerd tegen

de geamortiseerde kostprijs, waarbij een verschil tussen de geamortiseerde kostprijs en het aflossingsbedrag op basis

van de effectieve-rentemethode in de winst-en-verliesrekening wordt opgenomen over de looptijd van de leningen. Indien

er geen sprake is van agio of disagio of transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde

van de schuld.

Er zijn geen verschillende rentevoeten over de resterende looptijd overeengekomen. De rentevoet staat vast of is

vastgezet middels afgesloten swapcontracten en is niet afhankelijk gesteld van de toekomstige ontwikkeling van

bepaalde factoren.
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Afkoop erfpacht

Voor huurders van terreinen bestaat de mogelijkheid om de erfpacht in één keer, voor de gehele contractduur, tegen de

contante waarde af te kopen. Het afkoopbedrag wordt berekend op basis van de erfpachtprijs op het afkoopmoment, een

indexering voor de komende jaren en een rentepercentage waartegen contant wordt gemaakt. De ontvangen

afkoopsommen zijn opgenomen onder de langlopende schulden. Jaarlijks wordt de rente over het uitstaande saldo

toegevoegd en worden de bij het betreffende boekjaar behorende opbrengsten ten gunste van de contractopbrengsten

gebracht.

Leasing

De beoordeling of een overeenkomst ’leasing’ is, vindt plaats op grond van de economische realiteit op het tijdstip van

het aangaan van het contract. Het contract wordt aangemerkt als leaseovereenkomst als de nakoming van de

overeenkomst afhankelijk is van het gebruik van een specifiek actief of de overeenkomst het recht van het gebruik van

een specifiek actief omvat.

• Financiële leasing

In geval van financiële leasing (waarbij de voor- en nadelen verbonden aan de eigendom van het lease-object geheel of

nagenoeg geheel door de lessee worden gedragen) wordt het lease-object bij het aangaan van de overeenkomst in de

balans verwerkt tegen de reële waarde van het lease-object of, indien dit lager is, tegen de contante waarde van de

minimale leasetermijnen. De te betalen leasetermijnen worden op annuïtaire wijze gesplitst in een aflossings- en een

rentecomponent, gebaseerd op een vast rentepercentage. De leaseverplichtingen worden exclusief rentecomponent

opgenomen onder de langlopende schulden. Het rentecomponent wordt verantwoord in de winst-en-verliesrekening. De

relevante activa worden afgeschreven over de economische levensduur van het lease-object.

• Operationele leasing

In geval van operationele leasing worden de leasebetalingen lineair over de leaseperiode ten laste van de winst-en-

verliesrekening gebracht.

Kortlopende schulden
Bij de eerste opname van kortlopende schulden worden deze opgenomen tegen reële waarde en vervolgens

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
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6.6 Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Opbrengstverantwoording
Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst uit levering van diensten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van

over de omzet geheven belastingen. Deze opbrengsten hebben voor het overgrote deel betrekking op havengelden en

inkomsten uit huur- en erfpachtcontracten.

Bij erfpachtcontracten worden de erfpachtbaten op tijdsevenredige basis over de erfpachtcontractperiode ten gunste van

de winst-en-verliesrekening gebracht. Initiële directe kosten worden toegerekend over de erfpachtperiode tegenover de

erfpachtbaten.

Exploitatiesubsidies
Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht in het jaar waarin de gesubsidieerde

kosten zijn gemaakt, opbrengsten zijn gederfd of een exploitatietekort zich heeft voorgedaan en het waarschijnlijk is dat

de subsidie wordt ontvangen en Havenbedrijf Rotterdam de condities voor ontvangst kan aantonen.

Kosten
De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. (Voorzienbare) verplichtingen en

mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden in acht genomen indien zij vóór het

opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden en wordt voldaan aan de voorwaarde voor het opnemen van

voorzieningen.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de

betreffende activa en passiva. De betalingen die Havenbedrijf Rotterdam doet uit hoofde van de afgesloten

swapovereenkomsten worden als rentelasten verantwoord.

Overige financiële baten en lasten
Onder andere commitment fees voor leningsfaciliteiten en eventuele (on)gerealiseerde resultaten door herwaardering

van beleggingen en door herwaardering van aangehouden vreemde valuta, worden ook als financiële baten en lasten

verantwoord.

Activeren van rentelasten 
Rentelasten worden geactiveerd voor kwalificerende activa gedurende de periode van vervaardiging van het actief. De te

activeren rente (bouwrente) wordt berekend op basis van de gewogen gemiddelde rentevoet van het vreemd vermogen

van Havenbedrijf Rotterdam. De meerdere rente boven de daadwerkelijk betaalde rente wordt niet geactiveerd. Het

geactiveerde bedrag aan rente is minder dan de daadwerkelijke rentelasten. Indien sprake is van projectfinanciering

wordt de te activeren rente berekend op basis van het voor deze financiering geldende rentepercentage.

Passiveren van rentelasten
Rentelasten worden toegevoegd aan voorzieningen en langlopende schulden waarvan de balanswaarde wordt bepaald

op basis van een contantewaarde-berekening.
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Vennootschapsbelasting
Alle aandelen van Havenbedrijf Rotterdam worden gehouden door publiekrechtelijke rechtspersonen. Op grond van

artikel 2 lid 3 en 7 van de Wet op de vennootschapsbelasting zijn de activiteiten van Havenbedrijf Rotterdam daardoor

vrijgesteld van heffing van vennootschapsbelasting.
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6.7 Grondslagen voor het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan

uit liquide middelen en geldmarktfondsen. Ontvangen en betaalde rente zijn opgenomen onder de kasstroom uit

operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.

Geactiveerde rentekosten zijn opgenomen in de kasstroom uit investeringsactiviteiten.

Havenbedrijf Rotterdam N.V. Jaarverslag 2015 114/185



6.8 Toelichting op de balans

1 Materiële vaste activa

Terreinen en

infraplus

Openbare

infra, haven-

bekkens en

vaarwegen

Kademuren,

steen-

glooiingen,

steigers en

overige

afmeer- voor

zieningen

Materiële

vaste activa

in aanbouw

Vaste

bedrijfs-

middelen en

overige

activa

Totaal

Aanschafwaarde 1.566.231 1.046.853   1.488.259 81.964  565.953  4.749.260

Cumulatieve afschrijvingen -203.255  -286.327   -377.282      -   -221.061  -1.087.925

Boekwaarde 31 december 2014  1.362.976   760.526  1.110.977   81.964 344.892 3.661.335

Bruto-investeringen - -  -  151.137  -  151.137

Desinvesteringen (aanschafwaarde) -  -  -  -  -3.017  -3.017

Desinvesteringen (cum. afschrijvingen) -  -  -  -  1.268  1.268

Overige bijdragen -  -  -  -6.234  -  -6.234

Afschrijvingen -22.669  -39.270  -44.924  -7.988  -31.816  -146.667

Ingebruikname 18.176  28.337  52.655  -134.283  35.115  -

Mutaties 2015        -4.493      -10.933     7.731    2.632    1.550    -3.513

Boekwaarde 31 december 2015 1.358.483  749.593  1.118.708  84.596 346.442 3.657.822

Aanschafwaarde   1.584.407 1.075.190 1.540.914   92.584  598.051 4.891.146

Cumulatieve afschrijvingen -225.924  -325.597    -422.206   -7.988  -251.609 -1.233.324

Boekwaarde 31 december 2015 1.358.483 749.593  1.118.708  84.596 346.442  3.657.822

Afschrijvingsperioden in jaren  0 tot 30 jaar  25 tot 50

jaar

 25 tot 40

jaar

 n.v.t.  5 tot 50 jaar

(Bedragen x € 1.000)

In de post afschrijvingen is een bedrag van € 7,5 miljoen begrepen inzake een bijzondere waardevermindering die

betrekking heeft op de beëindiging van het uitgiftecontract met Shtandart TT. De bijzondere waardevermindering is

verwerkt in afschrijvingen van de materiële vaste activa in aanbouw.

De boekwaarde van immateriële vaste activa is per 31-12-2015 € 36,0 miljoen (31-12-2014: € 32,0 miljoen). De

immateriële vaste activa zijn onderdeel van de vaste bedrijfsmiddelen en overige activa en betreffen voornamelijk IT- en

systeeminvesteringen. In de afschrijvingen heeft € 6,2 miljoen betrekking op immateriële vaste activa, in de categorie

ingebruikname € 11,5 miljoen. Daarnaast heeft binnen de categorie activa in aanbouw € 2,3 miljoen betrekking op te

creëren immateriële vaste activa. Gezien de beperkte omvang worden immateriële vaste activa niet apart gepresenteerd

in de jaarrekening, maar als onderdeel van materiële vaste activa.

Bij de oprichting is het economisch eigendom van de haventerreinen in Havenbedrijf Rotterdam ingebracht. Het juridisch

eigendom van deze terreinen berust bij de gemeente Rotterdam.
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2 Financiële vaste activa

Deelnemingen in

groepsmaatschappijen

Langlopende vorderingen Totaal

31 december 2014 60.663 8.132 68.795

Rentetoevoegingen  -  96 96

Toevoeging voorziening  -  -40 -40

Aflossingen  -  -899 -899

Resultaat deelnemingen  8.855  - 8.855

Reserve omrekeningsverschillen  5.797  - 5.797

31 december 2015 75.315 7.289 82.604

(Bedragen x € 1.000)

Voor een overzicht van de deelnemingen wordt verwezen naar het overzicht Verbonden partijen.

3 Vorderingen

31-12-2015 31-12-2014

Vorderingen gemeente Rotterdam en Rijk  3.345 403

Rekening-courant deelneming  5.503 8.670

Handelsvorderingen  74.412 69.811

Overige vorderingen  3.083 3.229

Voorziening dubieuze debiteuren  -2.086 -2.325

Overlopende activa 39.644 33.589

TOTAAL 123.901 113.377

(Bedragen x € 1.000)

Havenbedrijf Rotterdam heeft een rekening-courantverhouding met deelneming Mainport Holding Rotterdam N.V. De van

toepassing zijnde rente bedraagt het op 01-01-2015 geldende 1-jaars euribortarief plus een opslag van 0,5%.

De overlopende activa bestaan met name uit nog te ontvangen huur-, erfpacht- en kadegelden (€ 15 miljoen), projecten

in voorbereiding (€ 10,5 miljoen) en nog te factureren zeehavengeld (€ 2,7 miljoen). Alle vorderingen hebben een looptijd

korter dan 1 jaar, met uitzondering van € 6 miljoen nog te ontvangen opbrengsten uit contracten.
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4 Geldmarktfondsen

31-12-2015 31-12-2014

CNAV 25.019 40.000

TOTAAL 25.019 40.000

(Bedragen x € 1.000)

De Constant Net Asset Value-fondsen zijn gerubriceerd onder de geldmarktfondsen. Deze fondsen hebben een zeer laag

risicoprofiel en acteren als zijnde deposito’s. De geldmarktfondsen staan zeer snel ter vrije beschikking.

5 Liquide middelen

31-12-2015 31-12-2014

Rekening-courant bank  76.966 76.904

Kas - 4

TOTAAL 76.966 76.908

(Bedragen x € 1.000)

De liquide middelen staan geheel ter vrije beschikking. Voor de mutatie wordt verwezen naar het Kasstroomoverzicht.

Kredietfaciliteiten
Havenbedrijf Rotterdam beschikt over een kortlopende kredietfaciliteit ter grootte van € 200 miljoen. Hiervoor zijn geen

zekerheden verstrekt. In 2015 is geen gebruikgemaakt van deze faciliteiten.

6 Eigen vermogen

Mutatieoverzicht eigen vermogen
Gewoon aan

delenkapitaa

l

Agio Wettelijke

reserves

Overige

reserves

Te

bestemmen

resultaat

Totaal

31 december 2014 900.000 391.200 30.190 774.581 215.374 2.311.345

Resultaat  2015  -  -  -  -  211.576   211.576

Uitgekeerd dividend 2014  -  -  -  -  -89.177  -89.177

Bestemming resultaat 2014  -  -  -  126.197  -126.197    -

Reserve omrekeningsverschillen  -  -  5.797  -  -    5.797

Reserve deelnemingen  -  -  6.622  -6.622  -   -

Totaal mutaties   -  -     12.419   119.575   -3.798   128.196

31 december 2015 900.000 391.200 42.609 894.156 211.576 2.439.541

(Bedragen x € 1.000)
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Aandelenkapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de onderneming bedraagt € 3 miljard, verdeeld in 3 miljard doorlopend genummerde

gewone aandelen van € 1 elk.

Het geplaatste en gestorte aandelenkapitaal is ultimo 2015 € 900 miljoen en bestaat uit 900 miljoen gewone aandelen

van € 1 nominaal.

Wettelijke reserves
De wettelijke reserves hebben betrekking op de reserve deelnemingen en de reserve (valuta) omrekeningsverschillen

deelnemingen.

7 Voorzieningen

Voorziening

personeelsregelingen

Voorziening voor

toekomstige

bodemsanering

Totaal

31 december 2014 21.172 34.179 55.351

Dotaties  6.400  65 6.465

Onttrekkingen  -6.576  -1.435 -8.011

Toerekening rente  626  349  975

31 december 2015 21.622 33.158 54.780

(Bedragen x € 1.000)

Voorziening personeelsregelingen
De voorziening personeelsregelingen heeft betrekking op verplichtingen aan (voormalig) personeel in het kader van

vervroegde uittreding, toekomstige bijdragen in ziektekostenpremies na pensionering en overige uitgestelde beloningen.

31-12-2015 31-12-2014

Vervroegde uittreding  15.135 17.907

Ziektekostenpremies na pensionering  3.399 1.995

Overige uitgestelde beloningen  3.088 1.270

TOTAAL 21.622 21.172

(Bedragen x € 1.000)

Naar verwachting heeft € 3,4 miljoen van de voorziening personeelsregelingen betrekking op een looptijd korter dan 1

jaar. Het resterende deel is langlopend.

Voorziening voor toekomstige bodemsanering 
De voorziening voor toekomstige bodemsanering heeft betrekking op door Havenbedrijf Rotterdam geaccepteerde

restvervuiling bij huurbeëindiging van terreinen. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de contante waarde

van de verwachte saneringsuitgaven op de locaties waarbij de huurder de saneringsverplichting afgekocht heeft. Deze

verwachte saneringsuitgaven worden geschat op basis van de huidige saneringskosten, het verwachte moment van

sanering (in de toekomst), prijsindexeringen en verwachte effecten op de saneringskosten door technologische

ontwikkelingen op dit gebied. Aan de voorziening wordt jaarlijks rente toegevoegd.
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Voor bodemvervuiling van de overige terreinen is in de jaarrekening geen voorziening opgenomen. Voor deze terreinen

geldt dat in de standaardcontractbepalingen van Havenbedrijf Rotterdam is opgenomen dat de bodem bij beëindiging van

het contract in oorspronkelijke staat aan Havenbedrijf Rotterdam dient te worden opgeleverd. De verwachting is dan ook

dat toekomstige saneringsuitgaven in belangrijke mate door de vervuiler betaald zullen worden. Daarnaast geldt dat de

door de huurder veroorzaakte vervuiling wordt gemeten bij beëindiging van de huur, zodat bij voortgezet gebruik een

betrouwbare schatting niet te maken is. Tevens zal sanering van deze terreinen doorgaans op zeer lange termijn

plaatsvinden.

De aard van deze voorziening is langlopend.

8 Langlopende schulden

Aflossing Aflossing Aflossing TOTAAL TOTAAL

< 1 jaar 1-5 jaar > 5 jaar 31-12-2015 31-12-2014

Leningen gemeente Rotterdam  6.320  28.593  27.219  62.132 72.417

Schulden aan kredietinstellingen  10.497  241.987  745.640  998.124 1.083.748

Leningenportefeuille 16.817 270.580 772.859 1.060.256 1.156.165

Afkoop erfpacht  10.257  35.380  102.280  147.917 146.721

Afkoop overdracht bruggen en sluizen  5.586  1.908  -  7.494 13.028

Financieringsverplichting investering  -  -  -  - 16.579

Overige langlopende schulden 15.843 37.288 102.280 155.411 176.328

TOTAAL 32.660 307.868 875.139 1.215.667 1.332.493

(Bedragen x €1.000)

Leningen gemeente Rotterdam
De jaarlijks verschuldigde rente over de leningen ligt in een bandbreedte van 4,81% tot 6,14%.

Schulden aan kredietinstellingen
Door vervroegde aflossing van de vastrentende leningen in 2015 zijn de in totaal opgenomen leningen bij

kredietinstellingen (€ 998 miljoen) volledig variabel. De rentevergoeding is gebaseerd op het 3-maands euribortarief +

opslag. De rente op de variabele leningen is gemaximeerd door middel van een renteswap (zie hoofdstuk 11 Financiële

Instrumenten).

Financiële leaseverplichtingen
Havenbedrijf Rotterdam heeft op 31-12-2015 geen financiële leaseverplichtingen.

Afkoop erfpacht
Dit betreft de stand van de door klanten afgekochte erfpachtvergoedingen.

Afkoop overdracht bruggen en sluizen
In het kader van de overdracht van bruggen en sluizen in 2010 aan de gemeente Rotterdam heeft Havenbedrijf

Rotterdam bij de gemeente Rotterdam voor een aantal objecten het toekomstig klein onderhoud afgekocht. De betaling

geschiedt in 7 termijnen. Inmiddels zijn 5 termijnen betaald.

Daarnaast zijn Havenbedrijf Rotterdam en de gemeente Rotterdam in 2011 overeengekomen om het bedienende

personeel van de eerder overgedragen bruggen en sluizen naar de gemeente over te dragen. Hiervoor is een afkoopsom
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overeengekomen die in jaarlijkse termijnen betaald zal worden. De betaling geschiedt in 5 termijnen. Inmiddels zijn 4

termijnen betaald.
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Financieringsverplichting investering
In 2015 is deze door een klant gedane investering afgelost.

Faciliteiten voor langlopende schulden
In januari 2008 zijn kredietfaciliteiten gesloten met Europese Investeringsbank (EIB), Bank Nederlandse Gemeenten

(BNG), ING, Rabobank en ABN AMRO tot een bedrag van € 1,65 miljard. Daarmee worden investeringen in bestaand

Rotterdams gebied en Maasvlakte 2 gefinancierd. De jaarlijkse rente is gebaseerd op een euribornotering. Deze

rentevergoeding is deels gefixeerd door middel van een renteswap naar een vast rentepercentage (zie Hoofdstuk 11

Financiële instrumenten). Voor de faciliteiten voor langlopende schulden zijn geen zekerheden verstrekt. Met de

financiers zijn ratio’s overeengekomen. Net als in 2014 voldoen de ratio’s in 2015 ruim aan de afgesproken normen.

9 Kortlopende schulden

31-12-2015 31-12-2014

Schulden gemeente Rotterdam en Rijk  2.015 2.206

Handelscrediteuren  35.336 22.906

Investeringscrediteuren  13.179 19.277

Belastingen en sociale verzekeringen  5.603 8.330

Pensioenen  1.262 1.503

Vakantiegeld en vakantiedagen  7.431 6.995

Ontvangen reservation fees  97.083 104.107

Vooruitgefactureerde huur- en erfpachtopbrengsten  50.467 49.470

Overige schulden en overlopende passiva  44.553 47.067

TOTAAL 256.929 261.861

(Bedragen x € 1.000)

De overige schulden en overlopende passiva bestaan voornamelijk uit nog te betalen bedragen. Onder de post

ontvangen reservation fees heeft € 95,2 miljoen een langlopend karakter.

10 Niet in de balans opgenomen regelingen

Havenbedrijf Rotterdam is voorwaardelijke regelingen en meerjarige financiële rechten en verplichtingen aangegaan met

gemeenten, externe partijen en deelnemingen. Deze regelingen en verplichtingen hebben voornamelijk betrekking op de

ontwikkeling en het onderhoud van het haven- en industriecomplex Rotterdam, de zeehaven Dordrecht, de stadshavens

van Rotterdam en interne bedrijfsvoering.

De belangrijkste niet in de balans opgenomen regelingen zijn als volgt:
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Investeringen
Van de nu lopende investeringen heeft € 158 miljoen betrekking op openstaande verplichtingen. Havenbedrijf Rotterdam 
heeft zich tevens voor de komende jaren tot maximaal € 8,0 miljoen gecommitteerd tot infraplus-investeringen waarbij de 
toekomstige huurders van de betreffende infrastructuur het moment van investeren kunnen bepalen.

Havenbedrijf Rotterdam heeft de intentie het project Theemswegtracé uit te voeren als oplossing voor het spoorknelpunt 
Calandbrug. Planning voor oplevering is 2021. Verwachte bijdrage van Havenbedrijf Rotterdam hieraan is circa € 94 
miljoen. Lees meer over het Theemswegtracé in het hoofdstuk Succesfactoren.
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Om de doelstellingen van duurzame groei en ontwikkeling van het Rotterdamse havengebied te behalen, zijn

achterlandverbindingen met de benodigde capaciteit en veiligheid noodzakelijk. De verbreding van Breeddiep is een van

de projecten die hieraan gaat bijdragen. Havenbedrijf Rotterdam is met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu

overeengekomen om dit project uit te voeren en 50% van de kosten bij te dragen, zijnde € 8,0 miljoen tot en met 2016.

Hiervan resteert voor 2016 € 5,6 miljoen.

Havenbedrijf Rotterdam heeft als ondernemingsdoelstelling het verbeteren van modal split oftewel het verplaatsen van

vervoer over weg naar vervoer over spoor en binnenvaart. In dit kader heeft Havenbedrijf Rotterdam in samenwerking

met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en diverse binnenvaartpartijen het voornemen om de entiteit Nextlogic op

te richten. Voor Nextlogic wordt een planningstool ontwikkeld ter verbetering van de containerafhandeling in de

binnenvaart. Havenbedrijf Rotterdam zal in totaal € 5,4 miljoen bijdragen aan de ontwikkeling van de tool. Hiervan

resteert voor komende jaren € 4,3 miljoen.

Havenbedrijf Rotterdam realiseert de Container Exchange Route (CER). Doel hiervan is efficiënte uitwisseling van 
containers mogelijk maken en de leidende positie van Rotterdam als transhipment- en achterlandhub verstevigen. Lees 
meer over de CER in het hoofdstuk Visie. 

Havenbedrijf Rotterdam heeft toegezegd een bijdrage te leveren aan de realisatie van CO2-reductie in de Rotterdamse 
haven, middels het ROAD 2020 CCS Demonstratieproject.

Het Rijk
Tot en met oktober 2018 ontvangt Havenbedrijf Rotterdam een bijdrage van het Rijk van in totaal circa € 11,9 miljoen

voor de kosten die gemaakt worden voor het onderhoud van de buitencontour. Voor de periode oktober 2018 t/m oktober

2023 verzorgt Havenbedrijf Rotterdam het onderhoud van de buitencontour en krijgt daarvoor van het Rijk een bijdrage

van in totaal circa € 21 miljoen.

Gemeente Rotterdam
Ten tijde van de verzelfstandiging van het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam tot Havenbedrijf Rotterdam N.V. is met

de gemeente Rotterdam overeengekomen dat Havenbedrijf Rotterdam de uitvoering van de leefbaarheidsprojecten in het

Bestaand Rotterdams Gebied en de kosten daarvan tot en met 2020 voor haar rekening neemt (gemiddeld € 2,2 miljoen

per jaar).

Ten behoeve van de ontwikkeling van Stadshavens draagt Havenbedrijf Rotterdam tot en met 2020 jaarlijks € 0,5 miljoen

bij aan het projectbureau. Voor de investeringen en verwerving in het Merwehaven/Vierhavensgebied heeft Havenbedrijf

Rotterdam tot en met 2020 een jaarlijkse bijdrage van € 2,0 miljoen toegezegd.

Zeehaven Dordrecht
Met de gemeente Dordrecht is een overeenkomst gesloten waarin is vastgelegd dat Havenbedrijf Rotterdam tot en met

2027 het beheer, de exploitatie en de ontwikkeling van het zeehavengebied Dordrecht voor haar rekening neemt. Voor

het verkrijgen van de hoofderfpacht betaalt Havenbedrijf Rotterdam een initiële jaarlijkse vergoeding van € 1,8 miljoen.

Door toeslagen en indexatie loopt de jaarlijkse vergoeding op tot circa € 3 miljoen in 2018. Daarna zal de vergoeding

alleen toenemen door indexatie.
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Havenbedrijf Rotterdam zal ten behoeve van de invulling van het Zeehavengebied Dordrecht tot en met 2027 minimaal €

10 miljoen investeren in havengeëigende projecten onder voorwaarde dat over het geheel genomen sprake dient te zijn

van voldoende rendement.
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Bijdragen aan overige partijen
Havenbedrijf Rotterdam is met diverse overige externe partijen en deelnemingen het leveren van een meerjarige

financiële bijdrage overeengekomen. Voor 2016 heeft Havenbedrijf Rotterdam circa € 14 miljoen aan bijdragen

toegezegd. De totale meerjarige verplichting na 2016 bedraagt circa € 38 miljoen. De belangrijkste bijdragen hierin zijn de

toezegging tot en met 2019 aan de deelneming Portbase (jaarlijks € 5,6 miljoen), Smartport tot en met 2019 (jaarlijks €

1,5 miljoen) en sponsoring, subsidie, hospitality en donaties (€ 4,2 miljoen tot en met 2017).

Overig
Havenbedrijf Rotterdam heeft een drietal garanties verstrekt aan deelnemingen of samenwerkingsverbanden inzake de

nakoming van lease-, huur-, aflossings- of renteverplichtingen. De hoogte van de garantie is afhankelijk van het zich

voordoen van een toekomstige onzekerheid.

In een aantal huur- of erfpachtcontracten is Havenbedrijf Rotterdam omzet- of ladinggaranties overeengekomen voor een

vooraf vastgestelde periode als onderdeel van door Havenbedrijf Rotterdam gedane investeringen.

Met leveranciers zijn langlopende verplichtingen aangegaan met betrekking tot het onderhoud van het havengebied,

infrastructuur en de interne bedrijfsvoering. Dit betreffen meerjarige contracten voor onder andere huur van

kantoorpanden, lease van voertuigen, IT-diensten, baggerwerkzaamheden, onderhoud verkeersbegeleidingssysteem, de

levering van water aan binnenvaart en opleiding van personeel. Voor 2016 bedraagt deze verplichting circa € 35,0

miljoen. De totale verplichting voor een periode langer dan een jaar bedraagt circa € 113,8 miljoen.

Met leveranciers zijn eveneens een aantal voorwaardelijke verplichtingen aangegaan in de vorm van

raamovereenkomsten voor onder andere het beheer en onderhoud van het havengebied.

11 Financiële instrumenten en risicobeheersing

Algemeen

De in deze toelichting opgenomen gegevens verschaffen informatie die behulpzaam is bij het inschatten van de omvang

van risico’s die verbonden zijn aan de financiële instrumenten.

De financiële instrumenten van Havenbedrijf Rotterdam, anders dan derivaten, dienen ter financiering van de

operationele activiteiten van Havenbedrijf Rotterdam of vloeien direct uit deze activiteiten voort. Havenbedrijf Rotterdam

maakt daarnaast gebruik van swaps om eventuele valuta-, prijs- en renterisico's af te dekken. Kaders, richtlijnen en

spelregels zijn geformuleerd in het Treasury Statuut. De berekende marktwaarde van deze derivaten bedraagt ultimo

2015 - € 497 miljoen (2014: - € 557 miljoen). Havenbedrijf Rotterdam past kostprijshedge-accounting toe (zie paragraaf

‘Derivaten’).

Derivaten

Renteswaps
Per einde boekjaar heeft Havenbedrijf Rotterdam contracten inzake renteswaps uitstaan met een marktwaarde per 31

december 2015 van - € 497 miljoen. De renteswapcontracten zijn ingegaan op 31 maart 2009 en hebben een resterende

looptijd van 17 jaar. Havenbedrijf Rotterdam heeft uit hoofde van de renteswaps geen bijstortverplichtingen en loopt uit

dien hoofde geen liquiditeitsrisico. Op grond van de contracten betaalt Havenbedrijf Rotterdam per kwartaal rente over
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een per periode vastgesteld nominaal bedrag. Dit nominale bedrag is opgelopen tot het overeengekomen maximale 
bedrag van € 1 miljard. De te betalen vaste rente is gemiddeld 4,8%. Daarnaast ontvangt Havenbedrijf Rotterdam een 
marktrente gelijk aan 3-maands Euribor over dit nominale bedrag. De renteswaps dienen ter dekking van het renterisico 
dat Havenbedrijf Rotterdam loopt op haar variabel rentende leningen die uitstaan bij kredietinstellingen, alsmede de 
financieringsbehoefte op de lange termijn. Deze financieringsbehoefte, die volgt uit de strategische ambities van 
Havenbedrijf Rotterdam, wordt naar de huidige inzichten als zeer waarschijnlijk ingeschat.
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Banking partners Afgedekt Te betalen Te ontvangen 31-12-2015 31-12-2014

IRS contract 1 (Rabobank) 350.000 4,7996% 3-mnds Euribor -174.256         -194.984

IRS contract 2 (ING) 150.000 4,8021% 3-mnds Euribor  -74.562          -83.621

IRS contract 3 (ING) 150.000 4,7940% 3-mnds Euribor  -74.734          -83.439

IRS contract 4 (ABN) 350.000 4,7915% 3-mnds Euribor  -173.855        -194.559

TOTAAL 1.000.000 4,7963%            -497.407         -556.603

(Bedragen x € 1.000)

Havenbedrijf Rotterdam heeft voor de jaarrekening 2015 de richtlijn voor financiële instrumenten (RJ 290) toegepast.

Hieruit komt naar voren dat de kritische kenmerken van de rentederivaten niet geheel overeenkomen met de kenmerken

van de afgedekte positie. Dit betreft voornamelijk het verschil in de hoofdsommen/ referentiebedrag en de looptijd. Om

die reden heeft Havenbedrijf Rotterdam een kwantitatieve ineffectiviteitsmeting uitgevoerd door de reële-

waardeveranderingen van een hypothetisch derivaat (perfecte match met de afgedekte positie) te vergelijken met de

reële-waardeveranderingen van het werkelijk afgesloten derivaat. Uit deze analyse is naar voren gekomen dat er sprake

is van een effectieve hedge-relatie met een beperkt ineffectief deel. Omdat de berekende waardeverandering van het

hypothetisch derivaat circa € 1 miljoen negatiever is dan de waardeverandering van het werkelijke derivaat, behoeft deze

ineffectiviteit niet in de winst-en-verliesrekening te worden verantwoord.

Embedded derivaten
Tevens heeft Havenbedrijf Rotterdam onderzocht in hoeverre afgesloten contracten ook embedded derivaten bevatten

en of deze afgescheiden dienen te worden. Hierbij heeft Havenbedrijf Rotterdam geconcludeerd dat diverse typen

embedded derivaten binnen Havenbedrijf Rotterdam aanwezig zijn, maar dat deze een zodanig nauwe economische

verbondenheid met het basiscontract hebben, dat afscheiding niet noodzakelijk is. De meest voorkomende embedded

derivaten zijn: indexatie op inflatie, indexatie op (olie)prijzen, indexatie op lonenindex, inkoop in vreemde valuta (beperkt)

en optie op prijs/rente/opslag/verlenging.

Risico's
De belangrijkste financiële (markt)risico’s zijn:

Rente- en kasstroomrisico’s
Havenbedrijf Rotterdam loopt renterisico over de rentedragende vorderingen (met name onder financiële vaste activa),

liquide middelen en rentedragende langlopende en kortlopende schulden. Voor vorderingen en schulden met variabele

renteafspraken loopt Havenbedrijf Rotterdam risico ten aanzien van toekomstige kasstromen. Met betrekking tot

vastrentende vorderingen en schulden loopt Havenbedrijf Rotterdam risico over de marktwaarde. Met betrekking tot

schulden met variabele renteafspraken is een viertal contracten met betrekking tot het renterisico aangegaan (zie

renteswaps). De rubricering naar contractuele renteherzieningsdata (of aflossingsdata indien laatstgenoemde eerder

liggen) van de financiële instrumenten van Havenbedrijf Rotterdam waarover renterisico wordt gelopen, luidt als volgt:
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< 1 jaar 1-5 jaar > 5 jaar Totaal Gemiddeld

gewogen

effectieve rente

in %

Vaste rentevoet (onderhevig aan renteprijsrisico)

Financiële activa:

Langlopende vorderingen 1.066 3.886 2.337 7.289 4,35%

Financiële passiva:

Gemeente Rotterdam 6.320 28.593 27.219 62.132 5,37%

Derivaten (notional amounts) - - 873.529 873.529 4,80%

Variabele rentevoet (onderhevig aan

rentekasstroomrisico)

Financiële activa:

Derivaten (notional amounts) - - 873.529 873.529 3-mnds Euribor

Financiële passiva:

Kredietinstellingen 10.497 241.987 745.640 998.124 3-mnds Euribor

+ gem. opslag

van 0,545 bp

(Bedragen x € 1.000)

Van de variabel rentende leningen per 31 december 2015 aan kredietinstellingen (€ 998 miljoen) is een bedrag van € 1

miljard afgedekt middels renteswaps waarvan de gemiddelde vaste rentevoet 4,8% bedraagt. Het gemiddelde bedrag

van de resterende notional amounts van de derivaten waarover vaste rente wordt betaald en variabele rente wordt

ontvangen bedraagt € 874 miljoen.

< 1 jaar 1-5 jaar > 5 jaar Totaal

Jaarlijks gemiddeld notional amounts (fixed) 1.000.000 1.000.000 820.833 873.529

Jaarlijks gemiddeld variabele leningen (floating) 987.627 1.067.436 990.351 1.008.328

Jaarlijks gemiddeld nettorisicopositie -12.373 67.436 169.518 134.799

(Bedragen x € 1.000)

Valutarisico
Havenbedrijf Rotterdam is voornamelijk werkzaam in Nederland en de EU maar verricht ook investeringsactiviteiten in

het kader van internationale participaties. Over dat deel is er een beperkt valutarisico.

Tegenpartij kredietrisico 
Havenbedrijf Rotterdam handelt enkel met kredietwaardige partijen en heeft procedures opgesteld om de

kredietwaardigheid te bepalen. Tevens heeft Havenbedrijf Rotterdam richtlijnen opgesteld om de omvang van het

kredietrisico bij elke partij te beperken. Bovendien bewaakt Havenbedrijf Rotterdam voortdurend haar vorderingen en

hanteert een strikte aanmaanprocedure. Door de bovenstaande maatregelen is het kredietrisico voor Havenbedrijf

Rotterdam minimaal. Verder zijn er geen belangrijke concentraties van kredietrisico binnen Havenbedrijf Rotterdam.
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Liquide middelen staan uit bij banken of overheidsinstanties die onder toezicht staan van een centrale bank en minimaal

een A-rating hebben.

Havenbedrijf Rotterdam heeft vorderingen verstrekt aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen. Bij deze partijen is

geen historie van wanbetaling bekend.

Commodity-risico
Op basis van de gemaakte afspraken met contractaannemers loopt Havenbedrijf Rotterdam slechts een beperkt

commodity-risico.

Liquiditeitsrisico
Havenbedrijf Rotterdam maakt gebruik van meerdere banken en instrumenten om over een verscheidenheid van

kredietfaciliteiten te beschikken.

Reële waarde

De reële waarden van de in de balans en niet in de balans opgenomen financiële instrumenten van Havenbedrijf

Rotterdam luiden als volgt:

Boekwaarde Reële waarde

31-12-2015 31-12-2014 31-12-2015 31-12-2014

Balans:

Langlopende  vorderingen  7.289 8.132  8.597 9.699

Langlopende  schulden- leningen  -1.060.256 -1.156.165  -1.137.491 -1.225.315

Niet in balans opgenomen:

Derivaten  - -  -497.407 -556.603

(Bedragen x € 1.000)

Langlopende vorderingen
De reële waarden van de langlopende vorderingen onder de financiële vaste activa zijn geschat aan de hand van de

contante waarde van de toekomstige kasstromen tegen de geldende marktrente op balansdatum. De reële waarde ligt

hoger dan de boekwaarde.

Langlopende schulden
De reële waarden van de langlopende schulden aan kredietinstellingen zijn bepaald aan de hand van de contante

waarde van de toekomstige kasstromen tegen de geldende marktrente op balansdatum. Daarnaast is bij het vaststellen

van de reële waarde geen rekening gehouden met eventuele herzieningsdata van de opslagen.

Derivaten
De waarde in het economisch verkeer van deze financiële instrumenten bestaat uit het bedrag waarvoor Havenbedrijf

Rotterdam deze instrumenten zou kunnen verhandelen of de verplichting kan worden afgewikkeld met goed

geïnformeerde partijen die tot een transactie bereid zijn en onafhankelijk van Havenbedrijf Rotterdam zijn. Zoals eerder

aangegeven wordt de swap als effectief beschouwd en rechtvaardigt dit de toepassing van kostprijshedge-accounting.
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Liquide middelen, geldmarktfondsen, kortlopende vorderingen en kortlopende schulden
Gezien de korte looptijd van deze instrumenten benadert de boekwaarde de waarde in het economisch verkeer.
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6.9 Toelichting op de winst-en-verliesrekening

12 Som der bedrijfsopbrengsten

2015 2014

Netto-omzet

Zeehavengeld  302.145 292.287

Binnenhavengeld 14.332 13.888

Inkomsten uit contracten 340.816 337.512

Totaal netto-omzet 657.293 643.687

Overige bedrijfsopbrengsten  19.629 16.142

TOTAAL 676.922 659.829

(Bedragen x € 1.000)

De toename van de netto-omzet wordt veroorzaakt door zowel het zeehavengeld als de inkomsten uit contracten. De

inkomsten uit zeehavengeld zijn met name gestegen door de stijging van de goederenoverslag met 4,9% ten opzichte

van 2014. De inkomsten uit contracten (onder andere huur, erfpacht en kadegelden) zijn toegenomen door nieuwe

contractafspraken, indexeringen en afloop van reducties.

De post ‘overige bedrijfsopbrengsten’ betreft voornamelijk de bijdrage voor het Verkeersbegeleidend Systeem.

13 Lonen, salarissen en sociale lasten

2015 2014

Lonen en salarissen 80.769 78.469

Pensioenlasten  / voormalig personeel  17.024 16.262

Overige sociale lasten  9.591 10.170

Activering personeelslasten  -4.283 -3.177

Overige personeelslasten  1.803 1.713

TOTAAL  104.931 103.437

(Bedragen x € 1.000)

De medewerkers van Havenbedrijf Rotterdam zijn deelnemer van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). De

dekkingsgraad van het pensioenfonds was op 31-12-2015 97,2%.

Sinds 1 januari 2014 wordt een redelijk deel van de personeelskosten geactiveerd op basis van direct toerekenbare uren,

noodzakelijk voor de vervaardiging van een actief. Van de personeelskosten is € 4,3 miljoen aan kosten geactiveerd in de

materiële vaste activa.
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14 Overige bedrijfslasten

2015 2014

Exploitatielasten  125.739 119.140

Overige bedrijfskosten  7.909 10.185

TOTAAL  133.648 129.325

(Bedragen x € 1.000)

In de post exploitatielasten zijn opgenomen de reguliere lasten ten behoeve van scheepvaartbegeleiding, ontwikkeling,

beheer en onderhoud van haveninfrastructuur, beheer van informatiesystemen, informatie- en communicatietechnologie,

acquisitie- en accountmanagement en interne bedrijfsvoering. De toename van de exploitatielasten ten opzichte van

2014 wordt veroorzaakt door een toename van de havengerelateerde activiteiten, zoals beheer en onderhoud van

haveninfrastructuur.

15 Overige toelichtingen op de winst-en-verliesrekening

Operationele leasing – Havenbedrijf Rotterdam als lessee
Gedurende het boekjaar is € 2,8 miljoen (2014: € 2,9 miljoen) aan leasebetalingen in de winst-en-verliesrekening

verantwoord met betrekking tot operationele leasing van voertuigen.

Kosten van onderzoek en ontwikkeling
De ten laste van het resultaat 2015 gebrachte kosten van onderzoek en ontwikkeling bedragen € 0,8 miljoen (2014: € 0,6

miljoen).

16 Financiële baten en lasten

2015 2014

Opbrengst langlopende vorderingen  360 363

Overige rentebaten  265 598

Overige financiële baten  204 304

Totaal financiële baten 829 1.265

Rentelasten  -80.172 -76.457

Calculatorische rentelasten en -baten  -10.573 -10.870

Geactiveerde rente over materiële vaste activa - in

aanbouw

 1.665 2.727

Overige financiële lasten  -704 -691

Totaal financiële lasten -89.784 -85.291

TOTAAL -88.955 -84.026

(Bedragen x € 1.000)
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Voor alle projecten is het gehanteerde bouwrentepercentage in 2015 2,23% (2014: 2,35%). Dit is het gewogen

gemiddelde van de rentevoet van vreemd vermogen.

De stijging van de rentelasten wordt voornamelijk veroorzaakt door een boeterente van € 19,2 miljoen (2014: € 12

miljoen) verschuldigd als gevolg van de vervroegde aflossing van de EIB-lening.

17 Resultaat deelnemingen

Het resultaat deelnemingen voor 2015 bedraagt € 8,9 miljoen, een stijging van € 3,2 miljoen ten opzichte van 2014

voornamelijk veroorzaakt door de lagere voorbereidingskosten voor de deelneming Port of Rotterdam Participações do

Brasil Ltda. Het resultaat deelnemingen bestaat uit het aandeel van Havenbedrijf Rotterdam in het resultaat van haar

deelnemingen. Een lijst van de deelnemingen is opgenomen in het overzicht ‘Verbonden partijen’.

18 Werknemers

Het gemiddelde aantal medewerkers per jaar en het aantal medewerkers per jaareinde in dienst van Havenbedrijf

Rotterdam zijn in onderstaand overzicht gespecificeerd.

Ultimo 2015 Ultimo 2014 Gemiddeld 2015 Gemiddeld 2014

Havenbedrijf Rotterdam 1.113 1.128  1.117 1.127

waarvan:

Divisie Havenmeester 463 467  469 469

Buiten Nederland 8 8  8 9

Het aantal medewerkers wordt berekend exclusief medewerkers met een FLO-uitkering (functioneel leeftijdsontslag).

19 Bezoldiging commissarissen en bestuurders

Commissarissen
De bezoldiging van de voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC) bedraagt € 30.000 per jaar. Voor de leden

bedraagt de bezoldiging € 25.000 per jaar. Daarnaast wordt aan commissarissen die zitting hebben in de auditcommissie

of de remuneratiecommissie een vergoeding verstrekt van € 5.000 op jaarbasis.

De bezoldiging aan commissarissen is als volgt:

 Aanvang termijn     Einde termijn 2015 2014

R.P.M. (Rutger) van Slobbe 1-1-2006 31-12-2017  35.000 35.000

Drs. R. (Robert) Frohn 1-1-2012 31-12-2019  30.000 30.000

Drs. T.H. (Timo) Huges 1-3-2012 29-2-2016  30.000 30.000

Ir. J.M. (Mel) Kroon MBA 22-6-2005 31-5-2017  30.000 30.000

Ir. M.W.L. (Merel) van Vroonhoven 1-7-2011 30-6-2015  15.000 30.000

TOTAAL 140.000 155.000

(Bedragen x € 1)
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Het RvC-voorzitterschap wordt vanaf 1 juli 2011 bekleed door de heer Van Slobbe. De remuneratiecommissie bestaat uit

de heer Huges (voorzitter) en de heer Van Slobbe. De auditcommissie bestaat uit de heer Frohn (voorzitter), de heer

Kroon en tot en met 30-6-2015 mevrouw Van Vroonhoven die na een termijn van 4 jaar afscheid heeft genomen. Per 1

januari 2016 treedt Mevrouw M.H. Maes toe tot de Raad van Commissarissen van Havenbedrijf Rotterdam.

Bestuurders

De Algemene Directie van Havenbedrijf Rotterdam bestaat eind 2015 uit de volgende bestuurders:

Drs. A.S. (Allard) Castelein - President Directeur (CEO)

Ing. R. (Ronald) Paul - Directeur Infrastructuur & Maritieme Zaken (COO)

Ir. P.R.J.M. (Paul) Smits CMA CTP - Directeur Financiën & Informatievoorziening (CFO)

Beloningsbeleid bestuurders
Voor Havenbedrijf Rotterdam is de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen Publieke en Semipublieke Sector

(WNT) niet van toepassing. Voor Havenbedrijf Rotterdam is door de aandeelhouders een beloningsbeleid vastgesteld

(bestaande uit een vast en variabel deel) waarin een maximale beloning wordt vastgesteld. De RvC handelt binnen de

kaders van dit beloningsbeleid.

Basissalaris 2015
In 2015 zijn de onderstaande basissalarissen toegekend. De vaste salarissen van de directieleden zijn conform het

beloningsbeleid in 2015 verhoogd met een percentage dat gelijk is aan de in de CAO afgesproken structurele

loonontwikkeling (1,5%) en een vast bedrag per maand (€ 30). De genoemde bedragen zijn inclusief vakantiegeld en

exclusief werkgeverspremies sociale verzekeringen.

Aanvang

termijn

Einde termijn 2015 2014* 2014**

A.S. Castelein 1-1-2014 31-12-2017 347.650 342.090 342.090

P.R.J.M. Smits 1-6-2011 31-5-2019 277.710 273.190 280.390

R. Paul 1-9-2012 31-8-2016 277.710 273.190 280.390

TOTAAL 903.070 888.470 902.870

(Bedragen x € 1)

* In 2011 zijn in het beloningsbeleid met de aandeelhouders afspraken gemaakt over de maximale hoogte van de vaste salarissen van de

Directieleden. In 2015 is gebleken dat door een omissie rekening is gehouden met het oude maximum bij het vaststellen van het basissalaris

2014 van de CFO en COO. In 2015 is dit verschil  van in totaal € 14.400 terugbetaald. Voor de vergelijkbaarheid zijn de cijfers 2014 aangepast

naar de daadwerkelijke basissalarissen. Het daadwerkelijk uitgekeerde bedrag aan CFO en COO in 2015 is dus in totaal € 14.400 lager

geweest dan de bedragen in de tabel.

** Zoals is verantwoord in de jaarrekening 2014.

Variabel inkomen
Indien specifieke korte en lange termijn gerichte prestatiecriteria worden gerealiseerd, komen de leden van de Algemene

Directie in aanmerking voor een variabele beloning. Deze beloning bedraagt maximaal 35% van het geldende

basissalaris. Op initiatief van de aandeelhouders worden op dit moment gesprekken gevoerd om het percentage variabel

inkomen in overeenstemming te brengen met de Nota Deelnemingenbeleid Rijksoverheid.

Korte termijn gericht
Het variabel inkomen korte termijn bedraagt maximaal 20% van het geldende vaste inkomen en wordt toegekend indien

is voldaan aan vooraf gestelde prestatiecriteria. Deze prestatiecriteria hebben voor de helft een publiek/maatschappelijk

karakter namelijk verbetering van de modal split en versterking van de sociale infrastructuur. De overige prestatietargets

hebben betrekking op het marktaandeel voor containers en op het operationeel resultaat (EBITDA) teneinde maximale

investeringsruimte te creëren voor investeringen in het havengebied. Onderstaande toekenningen zijn vastgesteld door

Havenbedrijf Rotterdam N.V. Jaarverslag 2015

de RvC op basis van de mate waarin de korte termijn prestatiecriteria zijn gehaald. De bedragen worden in 2016 
uitgekeerd.
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2015 Score 2014* 2014** Score

A.S. Castelein 43.456 62,50% 55.590 55.590 81,25%

P.R.J.M. Smits 34.714 62,50% 44.393 45.563 81,25%

R. Paul 34.714 62,50% 44.393 45.563 81,25%

TOTAAL  112.884 144.376 146.716

(Bedragen x € 1)

* Zie noot ‘Basissalaris 2014’. Hierdoor is een verschil ontstaan in de berekening van de variabele beloningen 2014. In 2015 is dit verschil van

in totaal € 2.340 terugbetaald. Voor de vergelijkbaarheid zijn de cijfers 2014 gecorrigeerd naar de bedragen die daadwerkelijk uitgekeerd

hadden moeten worden. Aangezien de uitbetaling van het variabel deel van de beloning over 2014 in 2015 heeft plaatsgevonden is dit in het

lopende jaar gecorrigeerd en terugbetaald.

** Zoals is verantwoord in de jaarrekening 2014.

Lange termijn gericht
Vanwege het specifieke karakter (strategisch, lange termijn) van Havenbedrijf Rotterdam wordt de beloning van de

bestuurders ook gebaseerd op meerjarenprestaties (4 jaar). Bij het behalen van deze langetermijndoelstellingen wordt na

4 jaar een bedrag uitgekeerd van maximaal 60% van het gemiddelde vaste jaarinkomen over de voorafgaande 4 jaar

(gemiddeld 15% per jaar). In geval van een korter dienstverband wordt de uitkering pro-rata berekend. In het

beloningsbeleid van Havenbedrijf Rotterdam is vastgesteld dat de lange termijn beloningen niet van toepassing zijn voor

bestuurders die korter dan 2 jaar, vallend in de beloningsperiode, in dienst zijn.

In 2013 is gestart met het jaarlijks opbouwen van de voorziening variabel inkomen lange termijn voor de periode 2013 t/m

2016. In het laatste jaar wordt op basis van definitieve resultaten de totale benodigde reservering vastgesteld. De

prestatiecriteria voor het variabel inkomen lange termijn hebben onder andere betrekking op marktaandeel,

duurzaamheid en bereikbaarheid.

Aanvang

deelname

Einde

deelname

2015 2014* 2014**

A.S. Castelein 1-1-2014 31-12-2016  52.147 51.314 51.314

P.R.J.M. Smits 1-1-2013 31-12-2016  41.657 40.979 42.059

R. Paul 1-1-2013 31-12-2016  41.657 40.979 42.059

TOTAAL  135.461 133.272 135.432

(Bedragen x € 1)

*Zie noot ‘Basissalaris 2014’. Hierdoor is een verschil ontstaan in de reserveringen van variabele beloningen lange termijn 2014. In 2014 is dit

verschil van in totaal € 2.160 gecorrigeerd. Aangezien het reserveringen betreft is er hier geen sprake van terugbetaling door deelnemers.

** Zoals is verantwoord in de jaarrekening 2014.

Pensioenen, compensatieregeling pensioenen en overige emolumenten
De leden van de Algemene Directie zijn deelnemer van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). De

pensioenregeling van de bestuurders is gelijk aan de regeling voor de CAO-werknemers van Havenbedrijf Rotterdam. De

ABP-regeling is gebaseerd op het middelloonstelsel.

In onderstaande tabel staan de kosten vermeld die gemoeid waren met de werkgeversbijdrage van de pensioenpremie.

Bij de overige emolumenten zijn, naast de vaste onkostenvergoeding, de (mede) voor privégebruik ter beschikkingstelling

van een auto verantwoord.
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Aangezien het per 1 januari 2015 niet meer is toegestaan om pensioenaanspraken op te bouwen over het

pensioengevend inkomen boven € 100.000, heeft Havenbedrijf Rotterdam een compensatieregeling pensioenen ingericht

voor werknemers die op 31 december 2014 een arbeidsovereenkomst met Havenbedrijf Rotterdam hebben. Werknemers

met een pensioengevend inkomen hoger dan € 100.000,- per 1 januari van enig jaar, ontvangen over het

pensioengevend inkomen hoger dan € 100.000,- een netto beschikbare premie van de werkgever. Het uitgangspunt van

de compensatiemaatregel is een vergoeding voor het gemis aan pensioenopbouw en risicodekking nabestaanden

zodanig dat voor Havenbedrijf Rotterdam sprake is van kostenneutraliteit. De hoogte van de beschikbare premie wordt

gebaseerd op een fiscaal geaccordeerde leeftijdsafhankelijke (netto) fiscale premiestaffel en de werkgeverspremie van

het ABP. De netto werkgeversbijdrage wordt gebruteerd. De regeling voor de directieleden is gelijk aan de regeling voor

medewerkers van Havenbedrijf Rotterdam. In onderstaande tabel is de uitwerking van de compensatieregeling voor de

leden van de Algemene Directie opgenomen.

2015 2014* 2014**

A.S. Castelein Pensioenkosten 22.547  61.538 61.538

Compensatieregeling pensioenen 36.780

Overige emolumenten 18.973 15.086 15.086

P.R.J.M. Smits Pensioenkosten 21.638  57.772 59.105

Compensatieregeling pensioenen 28.232

Overige emolumenten 13.700 11.272 11.335

R. Paul Pensioenkosten 20.386  61.213 62.546

Compensatieregeling pensioenen 26.005

Overige emolumenten 17.003 14.672 14.735

205.264  221.553 224.345

(Bedragen x €1)

*Zie noot ‘Basissalaris 2015’. Er is in 2014 teveel pensioenpremie afgedragen aan het pensioenfonds van in totaal  € 2.666. Daarnaast zijn de

overige emolumenten gecorrigeerd voor een totaal bedrag van € 126. Dit bedrag is  in 2015 in de afdracht naar het pensioenfonds gecorrigeerd.

Voor de vergelijkbaarheid zijn de cijfers 2014 naar de daadwerkelijk toekenning aangepast. Aangezien dit stortingen in het pensioenfonds

betreft is hier geen sprake van terugbetaling door de deelnemer.

 ** Zoals is verantwoord in de jaarrekening 2014.

Totale bezoldiging bestuurders
De totale bezoldiging per bestuurder omvat het basissalaris, variabel inkomen, de pensioenkosten en overige

emolumenten.
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2015 2014* 2014**

A.S. Castelein 521.553 525.618      525.618

P.R.J.M. Smits  417.651 427.606             438.452

R. Paul  417.475 434.447             445.293

TOTAAL 1.356.679 1.387.671          1.409.363

(Bedragen x € 1)

*Zie eerdere noten.

** Zoals is verantwoord in de jaarrekening 2014.
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20 Verbonden partijen

Alle groepsmaatschappijen en andere deelnemingen, zoals opgenomen in het overzicht Verbonden partijen, alsmede de

gemeente Rotterdam en het Rijk worden aangemerkt als verbonden partij. Alle transacties met verbonden partijen zijn

onder normale marktvoorwaarden aangegaan.

In de rentekosten is een bedrag van € 3,5 miljoen inbegrepen voor de gemeente Rotterdam (2014: € 4,1 miljoen).

Daarnaast is er een bedrag van € 8,2 miljoen betaald aan de gemeente Rotterdam voor afkoop bediening en onderhoud

van bruggen en sluizen wat voor € 2,7 miljoen is verwerkt in de exploitatielasten en voor € 5,5 miljoen onder de

langlopende schulden gelijk aan 2014.

Verder is in de overige bedrijfslasten een bijdrage aan Portbase B.V. begrepen van € 7,5 miljoen (2014: € 7,5 miljoen).

Het ontvangen bedrag van het Rijk van € 5,0 miljoen (2014: € 4,8 miljoen) voor het onderhoud van de buitencontour is

verwerkt in de materiële vaste activa.

21 Accountantskosten

De jaarrekening wordt gecontroleerd door Ernst & Young Accountants LLP.

2015 2014

Controle van de jaarrekening inclusief

dochtermaatschappijen en deelnemingen

 173.148 155.860

Overige controleopdrachten  135.758 100.085

Overige niet-controleopdrachten  21.341 19.207

Totaal 330.247 275.152

(Bedragen x € 1)

De totale kosten die betrekking hebben op het boekjaar 2015 (inclusief controle jaarrekening 2015) bedragen € 330.247.

De controle van het verslaggedeelte is opgenomen in de post ‘Overige controleopdrachten’.
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Ondertekening van de jaarrekening
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Algemene Directie Raad van Commissarissen 

w.g. Drs. A.S. Castelein w.g. R.P.M. van Slobbe 

w.g. Ing. R. Paul w.g. Ir. J.M. Kroon 

w.g. Ir. P.R.J.M. Smits CMA CTP w.g. Drs. R. Frohn 

w.g. Drs. T.H. Huges 

w.g. M.H. Maes 

Rotterdam,
26 februari 2016
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6.10 Overige gegevens

22 Statutaire regeling winstbestemming

Voor de winstbestemming is van belang hetgeen is vermeld in de statuten en het bepaalde in de

Investeringsovereenkomst die op 2 september 2005 is gesloten tussen de Staat der Nederlanden, de gemeente

Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam, alsmede hetgeen ter zake is vermeld in de Aandeelhoudersovereenkomst tussen

beide aandeelhouders. In 2009 zijn aanvullende afspraken voor de winstbestemming door de drie voornoemde partijen

vastgelegd in de Kapitaalsovereenkomst 2009 van 30 januari 2009 en de Vaststellingsovereenkomst uit maart 2009.

In de Aandeelhoudersovereenkomst is onder andere bepaald dat de aandeelhouders vanaf 1 januari 2006 jaarlijks 4% op

het door hen ingelegde vermogen ontvangen onder toepassing van een indexeringsclausule. In de

Investeringsovereenkomst is het door de gemeente op 1 januari 2006 ingelegde vermogen bepaald op € 1 miljard. De

Staat is op 23 mei 2007 toegetreden als medeaandeelhouder en heeft daarbij € 50 miljoen aandelenkapitaal gestort

(eerste tranche). De tweede tranche betreft een kapitaalstorting van € 450 miljoen in 2009 door de Staat en gemeente

Rotterdam. Hiervoor zijn nieuwe aandelen uitgegeven. Als gevolg van de Kapitaalsovereenkomst en

Vaststellingsovereenkomst uit 2009 is met de uitgifte van de nieuwe aandelen de basis voor de verdeling van het

dividend over de aandeelhouders veranderd. Tot de uitgifte werd het dividend per aandeelhouder berekend over het door

hen ingelegd vermogen. Nu is de verdeling van de aandelen bepalend geworden.

In de Aandeelhoudersovereenkomst is ook bepaald dat vanaf 1 januari 2021 extra winstuitkering wordt uitgekeerd aan de

aandeelhouders en is de wijze van berekening van de extra winstuitkering bepaald. In 2012 zijn met de aandeelhouders

nieuwe afspraken gemaakt over de extra winstuitkeringen. Uitgangspunt hierbij is dat er niet méér extra dividend wordt

uitgekeerd maar wel eerder.

23 Voorstel winstbestemming - onder voorbehoud

Het nettoresultaat bedraagt € 211,6 miljoen. Conform het bepaalde in de Investeringsovereenkomst en de

Aandeelhoudersovereenkomst, de Kapitaalovereenkomst 2009 en de Vaststellingsovereenkomst wordt voorgesteld over

te gaan tot de volgende dividenduitkering aan de gemeente Rotterdam en de Staat.

Omschrijving 2015

Dividenduitkering gemeente Rotterdam 49,9

Dividenduitkering Staat 20,5

Extra dividend gemeente Rotterdam 14,6

Extra dividend Staat 6,0

TOTAAL 91,0

(Bedragen x  € 1 miljoen)

Het extra dividend betreft de in 2012 gemaakte afspraak om dit eerder uit te keren. Zie hiervoor ook de laatste alinea van

hoofdstuk 22.

Het restant van het nettoresultaat ad € 120,6 miljoen zal worden toegevoegd aan de overige reserves. Er is gedurende

het boekjaar 2015 geen interim-dividend uitgekeerd.
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24 Onttrekkingen/stortingen op agio

Vrijwaring garantiekwesties
De naar aanleiding van de toetreding van de Staat als aandeelhouder opgestelde investeringsovereenkomst bepaalt dat

de gemeente Rotterdam onder voorwaarden de nettokosten zal vergoeden die Havenbedrijf Rotterdam maakt in het

kader van garantiekwesties. Daarbij is bepaald dat voor deze kosten de Staat via agiostorting kan worden

gecompenseerd.

25 Gebeurtenissen na balansdatum 

Er zijn gebeurtenissen na balansdatum geweest die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum

dan wel van belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers van de jaarrekening.

Invoering Vennootschapsbelastingplicht
Op 21 januari 2016 heeft de Europese Commissie bekendgemaakt dat de vrijstelling van vennootschapsbelasting voor

de zeehavens wordt opgeheven. Gevolg hiervan is dat Havenbedrijf Rotterdam met ingang van 1 januari 2017

vennootschapsbelasting moet gaan betalen. Havenbedrijf Rotterdam overweegt in beroep te gaan tegen dit besluit van

de Europese Commissie omdat er geen gelijk Europees speelveld is.

Juridische procedure DOW Chemicals
Havenbedrijf Rotterdam en DOW Chemicals zijn reeds jaren met elkaar in een juridische procedure verwikkeld over de

kosten voor de sanering van bodemverontreiniging. In januari 2016 heeft de rechtbank DOW Chemicals veroordeeld tot

het betalen van een bedrag voor de gemaakte en toekomstige saneringskosten van het betreffende terrein. DOW

Chemicals heeft de mogelijkheid tot en met april 2016 om tegen deze uitspraak in beroep te gaan.

26 Controleverklaring

Het Verslag van Havenbedrijf Rotterdam is voorzien van een door Ernst & Young Accountants LLP afgegeven

goedkeurende gecombineerde controleverklaring. Deze verklaring is te raadplegen in het hoofdstuk ‘Controleverklaring'.
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6.11 Verbonden partijen

DEELNEMINGEN HAVENBEDRIJF ROTTERDAM Belang Vestigingsplaats

Mainport Holding Rotterdam N.V. (MHR) 100% Rotterdam

Keyrail B.V. 35% Rotterdam

DEELNEMINGEN MHR Belang Vestigingsplaats

Portbase B.V. 75% Rotterdam

Cruise Port Rotterdam B.V. 100% Rotterdam

Koninklijke Scheepsagentuur Dirkzwager B.V. 46% Maassluis

Mainport Foreign Investments B.V. 100% Rotterdam

- Sohar Industrial Port Company SAOC 50% Sohar, Oman

- Sohar International Development Company LLC 50% Sohar, Oman

- Port of Rotterdam Participações do Brasil Ltda 99% São Paulo, Brazilië

Port of Rotterdam Participações do Brasil Ltda 1% São Paulo, Brazilië

MHR Commanditaire Vennoot B.V. 100% Rotterdam

- MultiCore B.V. 50% Rotterdam

- MultiCore C.V. 75% Rotterdam

MHR Silent Partner B.V. 100% Rotterdam

- RC2 C.V. 50% Rotterdam

RC2 B.V. 50% Rotterdam

STICHTINGEN Vestigingsplaats

Stichting de Verkeersonderneming Rotterdam

Stichting PortXL Rotterdam

Stichting Next Generation Infrastructures Delft

Stichting Circularity Center Rotterdam

Stichting Wereldhavenfestival Rotterdam Rotterdam
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In dit hoofdstuk geven wij onder andere een toelichting op dit jaarverslag en beschrijven wij een aantal van onze key

figures en KPI's. Ook bevat dit hoofdstuk interviews met stakeholders van Havenbedrijf Rotterdam.
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7.1 Toelichting op het jaarverslag

Scope van het jaarverslag
Dit jaarverslag geeft inzicht in de prestaties en resultaten van Havenbedrijf Rotterdam in de periode van 1 januari tot en

met 31 december 2015. Het gaat in op geselecteerde materiële onderwerpen en beoogt transparant te maken welke

bijdrage Havenbedrijf Rotterdam leverde aan het realiseren van de meest veilige, efficiënte en duurzame haven ter

wereld, een ambitie die wij gezamenlijk met partners nastreven.

Eigen bedrijf, havengebied en keten

Havenbedrijf Rotterdam beheert en ontwikkelt het Rotterdamse havengebied en wil de positie van haven van

wereldklasse handhaven en versterken. Havenbedrijf Rotterdam kan op drie gebieden invloed uitoefenen: op het eigen

bedrijf, op het havengebied en in de keten. De mate van invloed en het effect op onze omgeving en het milieu variëren

per gebied.

Het effect van onze eigen bedrijfsvoering op de omgeving en het milieu is beperkt. De effecten van onze investeringen in

het havengebied en in het transport van en naar het gebied zijn veel groter. Door samenwerking en dialoog met

stakeholders oefenen wij onze invloed uit op het havengebied en de (transport)keten. Daaraan besteden wij ook

aandacht in dit jaarverslag. De focus ligt op de prestaties en resultaten van Havenbedrijf Rotterdam. Maar de scope en

reikwijdte van dit jaarverslag is breder dan ons bedrijf alleen en is gelijk aan de scope en reikwijdte van het geïntegreerde

jaarverslag van vorig jaar.

Vergelijkingen andere havens of bedrijven
Waar mogelijk geven wij informatie over onze concurrentiepositie en vergelijkingen met andere havens of bedrijven. Zie

de teksten over onze haveninfrastructuur, (paragraaf Het havengebied), transparantie (paragraaf Maatschappelijk

verantwoord ondernemen) en over marktaandeel en goederenoverslag (paragraaf Global Hub en Kerncijfers). Deze

vergelijkingen dienen als reflectie voor onze eigen prestatie en positie. Wij zijn bewust terughoudend met het opnemen

van informatie over andere havens of andere bedrijven in ons jaarverslag.
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Geïntegreerd verslag
In dit jaarverslag integreerden wij het traditionele jaarverslag en het mvo-verslag (maatschappelijk verantwoord

ondernemen). Wij brengen al sinds het jaarverslag 2009 een geïntegreerd verslag uit omdat mvo integraal onderdeel is

van onze bedrijfscultuur en bedrijfsprocessen. In de vorige paragraaf is de scope van het jaarverslag toegelicht. In de

paragrafen hierna lichten wij de onderwerpselectie, verslaggevingsgrondslagen en de kwaliteitsborging verder toe. Ook

lichten wij de status van toekomstgerichte informatie in dit verslag toe.

Selectie van onderwerpen
De focus van dit jaarverslag ligt op de resultaten, risico's en dilemma's van het afgelopen jaar. Ons waardecreatiemodel

laat zien welke waarde Havenbedrijf Rotterdam creëert voor haar omgeving en hoe dit tot stand komt. Wij beschrijven

onze klanten en stakeholders met wie wij samenwerken aan een veilige, efficiënte en duurzame haven. Met betrekking

tot onze strategie publiceren wij de uitkomst van kritische prestatie-indicatoren, inclusief een toelichting hierop. Ook

rapporteren wij over risico's en dilemma's die samenhangen met onze strategische keuzes. Tenslotte rapporteren wij

over bereikte mijlpalen die een belangrijke bijdrage leveren aan de invulling van onze strategie.

De selectie van onderwerpen in dit jaarverslag is vooral gebaseerd op het belang dat onze stakeholders, omwonenden

en klanten eraan hechten. Dit herleidden wij uit de dialoog die wij met hen voerden en uit de uitkomsten van het meest

recente stakeholderbetrokkenheidsonderzoek, reputatieonderzoek en klantbelevingsonderzoek.
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Dialoog met stakeholders

In hoofdstuk 2 staat ons zogenaamde 'Waakvlamprogramma' beschreven dat voorziet in een structurele dialoog met

verschillende stakeholders. Het volgende schema bevat meer informatie over de gevoerde dialoog zoals de dialoogwijze,

dialoogfrequentie en belangrijkste agendapunten. Het gaat hierbij niet alleen om stakeholders die tot het

Waakvlamprogramma behoren zoals overheden, brancheorganisaties en natuur- en milieuorganisaties, maar ook om

klanten en omwonenden.

Groep belanghebbenden Dialoogwijze Frequentie dialoog Belangrijkste

agendapunten

Stakeholders (bijv. overheden, 

lokaal bevoegd gezag, 
brancheorganisaties, natuur- en 

milieu-organisaties)

Waakvlamprogramma

(o.a. directieoverleg)

1 - 4 x per jaar per

stakeholder

Voortgang Havenvisie

2030
 Spooraansluitingen

Deltaplan Energie 
Infrastructuur

Aanpak stikstof 
Vergunningverlening  
Vennootschapsbelasting

Klanten Dialoog met 50 klanten

Individueel overleg 
businessmanager met 
klant

Eenmalig

Minimaal 1 x per jaar 
per klant

Ondernemingsstrategie

2016-2020

Contracten, facturering

Omwonenden Havenkrant

Informatiebijeenkomsten  
Wereldhavendagen

4 x per jaar

 Op projectbasis

 1 x per jaar

Bereikbaarheid

Veilige woonomgeving 
Aantrekkelijke leef- en 
werkomgeving

Belangrijke onderwerpen voor onze stakeholders
In 2015 vond een nieuw stakeholderbetrokkenheidsonderzoek plaats. Dankzij dit onderzoek hebben wij ons een actueel

beeld kunnen vormen van de mate waarin stakeholders vinden dat Havenbedrijf Rotterdam betrokken is bij stakeholders,

weten we welke thema’s zij van belang vinden en beschikken we over aanknopingspunten voor verdere verbetering van

de dialoog. De belangrijke onderwerpen voor onze stakeholders hebben te maken met:

• werkgelegenheid;

• samenwerking;

• bereikbaarheid;

• veiligheid;

• duurzaamheid;

• milieu.

De respondenten in het onderzoek noemen ook inhoudelijke verbeterpunten. De meest genoemde verbeterpunten zijn

ketenefficiëntie, bereikbaarheid en leefomgeving. De volgende matrix laat zien welke punten een bovengemiddeld

verbeterpotentieel hebben (rood en oranje) en welke punten bovengemiddeld belangrijk zijn omdat hier een groter

percentage van de stakeholders antwoordde dat het aspect voor hen zeer belangrijk is.
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De belangrijke onderwerpen voor klanten en omwonenden komen in grote lijnen overeen met de belangrijke

onderwerpen voor stakeholders uit ons Waakvlamprogramma. Uit een recent gehouden reputatieonderzoek komt naar

voren dat bereikbaarheid, een veilige woonomgeving en een aantrekkelijke leef- en werkomgeving de meest belangrijke

thema’s voor omwonenden zijn. Ook voor klanten zijn bereikbaarheid, veiligheid en de kwaliteit van de

haveninfrastructuur belangrijke thema’s. En specifiek hechten klanten een groot belang aan de prijs-kwaliteitverhouding

en de wijze van klachtenafhandeling.
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Selectie van concrete topics
De bronnen voor de topics waarover wij verslag doen, bestaan uit verschillende interne documenten (onder andere

agenda's van directievergaderingen en intranetberichten), externe publicaties (onder andere persberichten) en

mediaberichten over de haven en Havenbedrijf Rotterdam. De selectie van topics voor ons jaarverslag vond plaats op

basis van de relatie tussen de geïnventariseerde topics en de onderwerpen die onze stakeholders belangrijk vinden. Bij

de uiteindelijke selectie zijn ook de volgende criteria meegewogen:

de relatie met onze strategische doelstellingen;

de relatie met de meest actuele topagenda voor de Havenvisie 2030;

onze rol in een topic;

de omvang van de verwachte (financiële) impact;

het jaar waarin een topic zich voordeed;

de nieuwswaarde van een topic;

de relatie met de ontwikkeling van eerder gerapporteerde topics.

Verslaggevingsgrondslagen
Bij het jaarverslag nemen wij de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 Burgerlijk Wetboek in acht. Ook houden wij

rekening met de Richtlijnen van de Jaarverslaggeving en de G4-richtlijn van het Global Reporting Initiative (Core-optie).

In de jaarrekening, de overslagcijfers en de key figures Scheepvaart zijn de cijfers van Dordrecht meegenomen.

Kwantitatieve informatie vergelijken wij waar mogelijk met vergelijkende cijfers van voorgaande jaren. De definities en

verslaggevingsgrondslagen zijn ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar. De verslaggevingsgrondslagen voor de

belangrijkste kritische prestatie-indicatoren zijn beschreven in Kerncijfers en KPI's.

Kwaliteitsborging van het jaarverslag
De kwaliteit van dit jaarverslag werd geborgd door ons Management Control Systeem, door gebruikmaking van

bestaande bronsystemen, door een zorgvuldige procesgang en door middel van controle door interne en externe

accountants.

Management Control Systeem
Dit jaarverslag steunt op informatie die beschikbaar komt uit ons Management Control Systeem. Dit bestaat onder

andere uit een jaarlijks planning- en controlproces, controleraamwerken en beleid en richtlijnen. Hiermee vindt sturing en

beheersing plaats van materiële onderwerpen en onze impact op de omgeving. Daarnaast is er binnen Havenbedrijf

Rotterdam een risicobeheersingssysteem om de kans op verkeerde beslissingen te reduceren. Afdelingen worden hierbij

ondersteund door risicomanagementadviseurs en controllers. De afdeling Interne Audit voert periodiek audits uit. Ons

controle en risicobeheersingssysteem staat beschreven in de paragraaf Corporate Governance.

Bronnen
Dit jaarverslag steunt op informatie en daaraan ten grondslag liggende definities en meetmethodes die in ons

management control systeem worden gebruikt. Over de geselecteerde materiële thema's en topics zijn data verzameld

uit bestaande bronsystemen, managementrapportages en andere documentatie van afdelingen binnen Havenbedrijf

Rotterdam. Voor nautische data gebruikten we het operationele systeem van de Havenmeester (HaMIS). Voor

commerciële, ruimtelijke, financiële en personele data benutten wij ons ERP-systeem (SAP). Wij onttrekken deze data

elk kwartaal aan onze operationele systemen. In enkele gevallen maakten we gebruik van data en documentatie van

derden zoals de Verkeersonderneming en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
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Proces
Om de gewenste kwaliteit in het eindproduct te bereiken, werkte een aantal medewerkers van verschillende afdelingen

intensief samen in projectverband. Al voor het einde van het jaar 2015 startte het team met het bepalen van materiële

onderwerpen, het schrijven van teksten en het onderbouwen van de teksten. Na afloop van het jaar 2015 werden

financiële en niet-financiële cijfers toegevoegd en vond een consistentiecheck plaats tussen teksten en cijfers. Op 18

februari 2016 besprak de Algemene Directie het verslag met de Raad van Commissarissen. Op 25 februari 2016 werd

het verslag besproken met de Aandeelhouderscommissie waarna publicatie op 1 maart 2016 plaatsvond. De datum van

formele vaststelling door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is 21 maart 2016.

Accountantscontrole
Wij hebben ons jaarverslag laten controleren door onze interne en externe accountants. Voor deze controle verzamelden

wij interne en externe bronnen om de opgenomen informatie in het verslag te onderbouwen. Wij hebben onze externe

accountant opdracht gegeven zekerheid te verschaffen bij het jaarverslag. Bij de opdrachtverstrekking is het jaarverslag

onderverdeeld in drie onderdelen:

1. Het verslag: jaarverslag van Havenbedrijf Rotterdam en de Kerncijfers en KPI's.

2. De jaarrekening.

3. Voorwoord, Bericht van de Raad van Commissarissen, Overige informatie en doorverwijzingen naar de website

www.portofrotterdam.com.

Het jaarverslag en de jaarrekening lieten wij controleren door de externe accountant, met uitzondering van de

toekomstgerichte informatie. Naast de controle door de externe accountant is het verslag in overeenstemming met de

G4-richtlijnen (Core-optie) voor maatschappelijke verslaggeving van het Global Reporting Initiative (GRI). Het GRI is een

niet-gouvernementele organisatie die wereldwijd standaarden ontwikkelt voor maatschappelijke verslaggeving.

Toekomstgerichte informatie
In dit jaarverslag rapporteren wij over inspanningen en realisatie van doelstellingen in 2015. Daarnaast geven wij onze

plannen en visie weer voor de toekomst. Deze zogenaamde toekomstgerichte informatie is te herkennen aan woorden

als: beogen, verwachten, willen, overwegen, continueren, voorspellen, doel, doelstelling, verwachting, scenario, plan,

visie, planning, ambitie, voornemen en voorspelling. Inherent aan toekomstverwachtingen is dat de uitkomsten

onderhevig zijn aan risico’s en onzekerheden en realisatie niet zeker is. Daarom verstrekt de externe accountant over de

realisatie van toekomstgerichte informatie geen zekerheid.
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7.2 Controleverklaring

Opdracht
Wij hebben de in dit rapport opgenomen Jaarrekening 2015 van Havenbedrijf Rotterdam N.V. (hierna: Havenbedrijf

Rotterdam) te Rotterdam gecontroleerd. Deze Jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en de winst-en-

verliesrekening over 2015 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen

voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Tevens hebben wij het Verslag van het Havenbedrijf en paragraaf 7.3 Kerncijfers en KPI's (hierna: het Verslag) van

Havenbedrijf Rotterdam te Rotterdam over 2015 gecontroleerd. Het Verslag omvat een weergave van het beleid van

Havenbedrijf Rotterdam ten aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen, en de bedrijfsvoering, de

gebeurtenissen en de prestaties op dat gebied gedurende 2015.

Beperkingen bij het onderzoek
In het Verslag is toekomstgerichte informatie opgenomen in de vorm van ambities, strategie, plannen, verwachtingen en

ramingen. Inherent aan deze informatie is dat de werkelijke uitkomsten in de toekomst onzeker zijn. Wij geven geen

zekerheid bij de veronderstellingen en de haalbaarheid van toekomstgerichte informatie in het Verslag.

De verwijzingen in het Verslag (naar www.portofrotterdam.com, Voortgangsrapportage Havenvisie, externe websites en

overige documenten) maken geen deel uit van onze assurance-opdracht.

Verantwoordelijkheden van de directie
De directie van het Havenbedrijf Rotterdam is verantwoordelijk voor het opmaken van de Jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het Jaarverslag, in overeenstemming met

Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).

De directie is tevens verantwoordelijk voor het opstellen van het Verslag in overeenstemming met de Sustainability

Reporting Guidelines G4 (Core-optie) van Global Reporting Initiative (GRI) en het verslaggevingsbeleid van Havenbedrijf

Rotterdam, inclusief het identificeren van stakeholders en het bepalen van materiële onderwerpen. De door de directie

gemaakte keuzes ten aanzien van de reikwijdte van het Verslag en het verslaggevingsbeleid zijn uiteengezet in

paragraaf 7.1 Toelichting op het jaarverslag.

De directie is ten slotte verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken

van de Jaarrekening en het Verslag mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of

fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de Jaarrekening en het Verslag op basis van onze

controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse

controlestandaarden, inclusief Standaard 3810N Assurance-opdrachten inzake maatschappelijke verslagen. Dit vereist

dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren

dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de Jaarrekening en het Verslag geen afwijkingen van materieel

belang bevatten.
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Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen,

toelichtingen en overige informatie in de Jaarrekening en het Verslag. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk

van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de

Jaarrekening of het Verslag een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van

deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken

van de Jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan en voor het opstellen van het Verslag, gericht op het opzetten

van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot

doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de vennootschap. Een

controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële en niet-financiële

verslaggeving en van de redelijkheid van de door de directie van Havenbedrijf Rotterdam gemaakte schattingen,

alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de Jaarrekening en het Verslag.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor

ons oordeel te bieden.

Oordeel
Naar ons oordeel geeft de Jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van

Havenbedrijf Rotterdam per 31 december 2015 en van het resultaat over 2015 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2

BW.

Naar ons oordeel, met inachtneming van de beperkingen die in de paragraaf “Beperkingen bij het onderzoek” zijn

weergegeven, geeft het Verslag, in alle van materieel belang zijnde aspecten, een betrouwbare en toereikende weergave

van het beleid van Havenbedrijf Rotterdam ten aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen en de

bedrijfsvoering, de gebeurtenissen en de prestaties op dat gebied in 2015 in overeenstemming met de Sustainability

Reporting Guidelines G4 (Core-optie) van GRI en het verslaggevingsbeleid van Havenbedrijf Rotterdam zoals toegelicht

in paragraaf 7.1 Toelichting op het jaarverslag.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen
Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding

van het onderzoek of het bestuursverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is

opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden

wij dat het Jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de Jaarrekening zoals vereist in artikel

2:391 lid 4 BW.

Rotterdam, 26 februari 2016

Ernst & Young Accountants LLP

Voor het Verslag

w.g. H. Hollander RA

Voor de Jaarrekening

w.g. drs. J.F.M. Kamphuis RA

externe accountant”
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7.3 Kerncijfers en KPI's

Kerncijfers

Global Hub en Europe's Industrial Cluster

Overslag goederen in de haven van Rotterdam*
(Brutogewicht x 1.000 metrische tonnen) 2015 2014 2013 2012 2011

Ertsen en schroot 33.865 34.075 35.944 32.742 37.449

Kolen 30.691 30.401 30.675 25.282 26.708

Agribulk 10.834 11.266 10.318 8.050 9.870

Overig droog massagoed 12.349 12.850 12.249 12.029 13.299

Droog Massagoed 87.739 88.593 89.186 78.103 87.326

Ruwe olie 103.091 95.388 91.054 98.324 92.807

Minerale olieproducten 88.496 75.006 81.608 81.814 73.448

LNG 2.307 1.206 756 560 569

Overig nat massagoed 30.746 30.899 33.381 33.515 31.700

Nat Massagoed 224.640 202.498 206.799 214.213 198.525

TOTAAL MASSAGOED 312.379 291.091 295.986 292.316 285.851

Containers 126.245 127.598 121.250 125.428 123.556

Roll on/roll off 22.030 20.005 18.512 17.919 17.450

Overig stukgoed 5.709 6.039 4.716 5.865 7.693

Breakbulk 27.739 26.044 23.228 23.784 25.143

TOTAAL STUKGOED 153.984 153.642 144.478 149.211 148.699

TOTALE OVERSLAG 466.363 444.733 440.464 441.527 434.550

Totaal in aantallen containers 7.329.640 7.386.528 7.006.301 7.183.675 7.184.197

Totaal in aantallen TEU 12.234.535 12.297.570 11.621.249 11.865.916 11.876.900

*Genoemde overslagcijfers zijn inclusief de overslag op terminals aan de noordzijde van de rivier (Hoek van Holland, Schiedam, Vlaardingen).

Deze overslag betreft voor 2015 ca. 3,4% van het totale overslagvolume van de aan- en afvoer. Het bijbehorende zeehavengeld komt niet aan

Havenbedrijf Rotterdam toe en wordt daarom niet in de financiële verslaglegging meegenomen.
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Aanvoer goederen in de haven van Rotterdam*
(Brutogewicht x 1.000 metrische tonnen) 2015 2014 2013 2012 2011

Ertsen en schroot 31.493 32.221 33.161 30.563 34.509

Kolen 30.378 29.926 30.388 24.821 25.708

Agribulk 9.672 9.981 8.849 7.006 8.516

Overig droog massagoed 8.758 9.294 9.416 10.012 10.715

Droog Massagoed 80.302 81.421 81.814 72.402 79.448

Ruwe olie 101.723 94.984 90.440 98.247 92.089

Minerale olieproducten 49.045 42.527 46.276 44.987 41.645

LNG 1.456 763 571 560 569

Overig nat massagoed 19.013 19.128 19.839 20.590 19.792

Nat Massagoed 171.237 157.402 157.126 164.385 154.095

TOTAAL MASSAGOED 251.539 238.824 238.940 236.787 233.543

Containers 62.369 63.193 59.729 60.688 61.394

Roll on/roll off 9.761 9.139 8.851 8.720 8.460

Overig stukgoed 3.910 4.022 3.248 3.917 5.367

Breakbulk 13.671 13.161 12.099 12.637 13.827

TOTAAL STUKGOED 76.040 76.354 71.828 73.325 75.221

TOTAAL AANVOER 327.579 315.178 310.768 310.112 308.764

Totaal in aantallen containers 3.522.033 3.853.169 3.634.620 3.679.771 3.689.080

Totaal in aantallen TEU 6.351.594 6.415.409 6.032.516 6.078.355 6.099.586

*Genoemde overslagcijfers zijn inclusief de overslag op terminals aan de noordzijde van de rivier (Hoek van Holland, Schiedam, Vlaardingen).

Het bijbehorende zeehavengeld komt niet aan het Havenbedrijf Rotterdam toe en wordt daarom niet in de financiële verslaglegging

meegenomen.
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Afvoer goederen in de haven van Rotterdam*
(Brutogewicht x 1.000 metrische tonnen) 2015 2014 2013 2012 2011

Ertsen en schroot 2.372 1.854 2.783 2.178 2.940

Kolen 313 475 287 461 999

Agribulk 1.162 1.286 1.469 1.044 1.354

Overig droog massagoed 3.591 3.556 2.834 2.018 2.585

Droog Massagoed 7.437 7.172 7.373 5.701 7.878

Ruwe olie 1.367 403 614 77 719

Minerale olieproducten 39.451 32.479 35.332 36.827 31.803

LNG 852 443 185 0 0

Overig nat massagoed 11.733 11.771 13.542 12.925 11.909

Nat Massagoed 53.403 45.096 49.673 49.828 44.430

TOTAAL MASSAGOED 60.840 52.267 57.046 55.529 52.308

Containers 63.876 64.405 61.522 64.740 62.162

Roll on/roll off 12.269 10.866 9.661 9.199 8.990

Overig stukgoed 1.799 2.017 1.467 1.948 2.326

Breakbulk 14.068 12.883 11.128 11.146 11.316

TOTAAL STUKGOED 77.944 77.288 72.650 75.886 73.478

TOTAAL AFVOER 138.784 129.555 129.696 131.415 125.786

Totaal in aantallen containers 3.807.607 3.533.359 3.371.681 3.503.904 3.495.117

Totaal in aantallen TEU 5.882.941 5.882.161 5.588.733 5.787.561 5.777.314

*Genoemde overslagcijfers zijn inclusief de overslag op terminals aan de noordzijde van de rivier (Hoek van Holland, Schiedam, Vlaardingen).

Het bijbehorende zeehavengeld komt niet aan het Havenbedrijf Rotterdam toe en wordt daarom niet in de financiële verslaglegging

meegenomen.
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(brutogewicht x 1.000 metrische tonnen)
Goederenoverslag naar segment
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(In %)
Aandeel energie uit hernieuwbare bronnen
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Overslag Hamburg-Le Havre range

Eenheid: brutogewicht x 1 miljoen metrische tonnen 2014 2013 2012 2011

Rotterdam (Nederland) 444,7 440,5 441,5 434,6

Antwerpen (België) 199,0 190,8 184,1 187,2

Hamburg (Duitsland) 145,7 139,1 130,9 132,2

Amsterdam (Nederland) 97,8 95,7 94,3 93,0

Bremerhaven (Duitsland) 78,3 78,8 84,0 80,6

Le Havre (Frankrijk) 66,9 67,2 63,5 67,6

Duinkerken (Frankrijk) 47,1 43,6 47,6 47,5

Zeebrugge (België) 42,5 42,8 43,5 47,0

Zeeland Seaports (Nederland) 35,1 33,0 34,0 35,5

Gent (België) 25,9 26,0 26,3 27,2

Wilhelmshaven (Duitsland) 24,2 24,5 26,2 23,0
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(Per hoofdsegment) in %
Marktaandeel Rotterdam in Hamburg-Le Havre range*
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*De marktaandelen zijn gebaseerd op overslagcijfers t/m het derde kwartaal.

(gebaseerd op totale overslag in tonnen) in %
Ontwikkeling marktaandelen Hamburg-Le Havre range
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*De marktaandelen zijn gebaseerd op de overslagcijfers t/m het derde kwartaal.
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Bereikbaarheid

Modal Split containers Maasvlakte (eerste helft 2015)

Wegvervoer: 46,2 %

Binnenvaart: 41,6 %

Spoor: 12,2 %

(Bedragen x € 1 miljoen)
Investeringsuitgaven Havenbedrijf Rotterdam
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Investeringen per type (2015)

Klantgebonden infrastructuur: 54,1 %
Publieke infrastructuur: 35,6 %

Bedrijfsmiddelen: 10,3 %

Scheepvaart

Historisch overzicht Havenmeester
2015 2014 2013 2012 2011

Bezoeken

Tankschepen 8.466 8.254 8.869 9.422 9.378

Droge bulk 1.067 1.084 1.117 1.034 1.148

General cargo 9.413 9.326 9.331 7.278 8.250

Volcontainer 7.270 7.525 7.262 8.117 8.790

Overige* 2.906 2.838 2.869 6.206 6.115

Totaal 29.122 29.027 29.448 32.057 33.681

Vlot

Nautische Efficiency Index**  9,39 9,43 9,48

Veilig

Nautische Safety Index 0,62 0,69 0,61 0,97

Nautische ongevallen/voorvallen*** 277 102 120 111 132

Scheepsbewegingen 76.527 75.107 77.025 79.487 83.643

Safety Environmental Index (SEI) 9,2 9,0 9,1 9,1 7,8

Schoon

Waterverontreinigingen 221 206 215 192 174

*Door de ingebruikname van een nieuw systeem (HaMIS ipv IVS) zijn sommige schepen sinds medio 2013 anders ingedeeld. Schepen die in de

overige klasse vielen, zijn sinds 2013 met name ingedeeld in de klasse 'general cargo'.

**De Nautische Efficiency Index is een indicator voor de efficiënte afwikkeling van de scheepvaart.

***Vanaf 2013 inclusief Dordrecht, Papendrecht en Zwijndrecht. Vanaf 2014 worden ook nautische incidenten meegeteld waarbij schepen

betrokken zijn die afgemeerd zijn of ten anker liggen.
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(aantal)
Scheepsbezoeken en scheepsbewegingen (zeevaart)
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*Een scheepsbezoek is de fysieke binnenkomst van een aangemeld zeeschip in de Rotterdamse haven.

**Scheepsbewegingen zijn feitelijk plaatsgevonden reizen binnen een scheepsbezoek. 
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Milieu en Leefomgeving

(In kTon)
CO2-uitstoot regio Rotterdam
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CO2-footprint Havenbedrijf Rotterdam (in kTon)
2015 2014 2013 2012 2011 2010

Scope 1 6,2 6,0 6,1 6,1 6,4 6,8

Scope 2 0,1 0,7 0,7 0,7 0,4 0,7

Scope 3 2,5 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

TOTAAL 8,8 9,1 9,2 9,2 9,3 9,9

Scope 1: directe emissies door het verbruik van brandstoffen. Hieronder valt het brandstofverbruik van operationele voertuigen,

leaseauto's en vaartuigen. Ook gasverbruik in eigen of gehuurde gebouwen valt binnen deze scope.

Scope 2 omvat de indirecte emissies gerelateerd aan energie en stadswarmteverbruik. Hieronder valt het energieverbruik van operaties

en objecten in beheer bij Havenbedrijf Rotterdam, bijvoorbeeld bruggen, verlichting van gebouwen en publieke verlichting. Verder

bestaat scope 2 uit elektriciteitsverbruik en stadsverwarming van gehuurde kantoren.

Scope 3 omvat de CO2-uitstoot als gevolg van zakenvluchten en woon-werkverkeer van medewerkers.

De footprint is gebaseerd op de ISO 14064-standaard. In 2015 maakten wij gebruik van dezelfde scope-indeling als in vorige jaren:
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(In kTon)
CO2 footprint Havenbedrijf Rotterdam
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(aantal werkzame personen) 
Werkgelegenheid haven Rotterdam (incl. Dordrecht)

Indirect Direct
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Financieel-historisch overzicht Havenbedrijf 
 (Afgeronde bedragen x € 1 miljoen) 2015 2014 2013 2012 2011

Balans

Activa  3.967 3.961 3.918 3.698 3.215

Eigen vermogen  2.440 2.311 2.178 2.038 1.902

Langlopende schulden  1.216 1.332 1.420 1.027 933

Geïnvesteerd vermogen  3.655 3.644 3.597 3.065 2.835

Voorzieningen + Kortlopende schulden  312 317 321 632 380

Totaal vermogen  3.967 3.961 3.918 3.698 3.215

Winst-en-verliesrekening

Som der bedrijfsopbrengsten  677 660 640 615 588

Operationele lasten  239 237 231 224 226

EBITDA  438 427 409 391 362

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen  147 133 126 120 119

Bedrijfsresultaat (EBIT)  292 294 282 271 243

Financiële baten en lasten  -89 -84 -65 -51 -58

Resultaat deelnemingen  9 6 9 7 9

Nettoresultaat  212 215 227 228 195

Kasstroomoverzicht

Operationele kasstroom  336 344 332 300 293*

Investeringskasstroom (excl. Rijksbijdrage)  -149 -195 -268 -616 -424*

Rijksbijdrage**  - - -290 363 363

Financieringskasstroom  -202 -162 314 -7 -291

Saldo kasstroom  -15 -13 87 40 -59

Bruto-investeringen

Bestaand Rotterdams Gebied  151 173 154 232 116

Maasvlakte 2  - 16 109 394 379

Totaal bruto-investeringen  151 189 263 626 494

Ratio's

Solvabiliteit (in %, incl. achtergestelde leningen)  61,5 58,4 55,6 55,1 59,2

Net Debt/EBITDA  2,2 2,4 2,7 2,1 2,2

Interest coverage rate (ICR)***  3,6 3,8 4,3 4,3 3,5

*2011 aangepast met mutatie investeringscrediteuren (€ 35.817K).

**Rentecomponent Rijksbijdrage ad € 5,8 mln is afgerond in de operationele kasstroom verwerkt.

***ICR gepresenteerd exclusief calculatorische rente.

Havenbedrijf Rotterdam maakt gebruik van de vrijstelling van consolidatieplicht omdat de financiële gegevens van de deelnemingen

gezamenlijk verwaarloosbaar zijn voor inzicht in resultaat en vermogen van de jaarrekening.

Havenbedrijf Rotterdam N.V. Jaarverslag 2015 159/185



Medewerkers

Historisch overzicht personeel
2015 2014 2013 2012 2011

Verhouding parttime/fulltime

Parttime 148 148 138 143 140

Fulltime 965 980 980 1.006 1.070

Totaal 1.113 1.128 1.118 1.149 1.210

Verhouding man/vrouw

Man 831 845 847 871 925

Vrouw 282 283 271 278 285

Totaal 1.113 1.128 1.118 1.149 1.210

Man management 56 57 53 59 61

Vrouw management 12 13 15 12 18

Totaal management 68 70 68 71 79

Leeftijd

< 30 jaar 66 62 54 81 80

30 - 39 jaar 250 260 273 288 301

40 - 49 jaar 350 363 357 363 388

50 - 60 jaar 355 365 373 374 386

> 60 jaar 92 78 61 43 55

Totaal 1.113 1.128 1.118 1.149 1.210

Dienstjaren

0 - 5 jaar 258 283 320 351 361

6 - 10 jaar 205 179 157 187 231

11 - 15 jaar 192 215 194 165 141

> 15 jaar 458 451 447 446 477

Totaal 1.113 1.128 1.118 1.149 1.210

Ziekteverzuim

Ziekteverzuimpercentage 4,1 3,68 3,78 4,35 4,26

Gemiddelde leeftijd (jaren)

Alle medewerkers 46,1 45,9 45,8 45 45,1

Management 48,4 47,9 47,9 47,3 46,8

Nieuwe medewerkers 34,5 33,6 38,5 36,4 36,9
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(In %)
Man-vrouwverhouding - Totaal
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(aantal)
Aantal dienstjaren
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(jaren)
Gemiddelde leeftijd

Havenbedrijf totaal Management Nieuwe medewerkers
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Overzicht Kritische Prestatie-Indicatoren (KPI's)

KPI's
Het jaar 2015 was het laatste jaar waarin ons Ondernemingsplan 2011-2015 van kracht was. Dit overzicht met kritische

prestatie indicatoren bevat daarom nog indicatoren uit het Ondernemingsplan 2011-2015. In het jaarverslag 2016 zullen

de kritische prestatie indicatoren en doelstellingen worden herzien naar aanleiding van de nieuwe

Ondernemingsstrategie 2016-2020.

Doelstelling Kritische Prestatie-

Indicatoren

Norm 2015 Realisatie 2015

Efficiëntie - Transport NEI >= 7,0 9,39

% spits waar gemiddelde

reistijd Vaanplein -

Maasvlakte: < 48 min.

> 95% 97,1%

Havenwegen < 2 maal free-

flow reistijd

> 95% 97%

Efficiëntie - Kosten aanleg en

beheer havengebied

Kosten kademuren

(onderhoudskosten vs

vervangingswaarde)

< 0,17 0,17

Projectrealisatie conform

afspraken over planning

(P), budget (B)

en rendement (R) voor

publieke en klantspecifieke

infrastructuur

> 90% 77%

Veiligheid Nautische ongevallen < 130 277

SEI >= 9,0 9,15

NSI <= 0,93 0,62

Duurzaamheid - HbR-bedrijfsvoering HbR CO2-footprint -10%

(t.o.v. 2010)

-10,6%

(t.o.v. 2010)

Duurzaamheid - Transport Maximum aandeel

wegvervoer in modal split

containers van

Maasvlakteterminals

<= 44% 46,2% (t/m Q2)

Groei in groeiconcepten Marktaandeel totaal >= 37,2% 38,0% (t/m Q3)

Marktaandeel groeiconcept

Container Port

> 29,4% 29,1% (t/m Q3)

Verstevigen concurrentiepositie Verbeteren verblijfstijd

binnenvaart in haven

Rotterdam

< 27 uur 28,3 uur

Versterken hubfunctie/

Maritieme netwerken

% zee/zeeoverslag t.o.v.

totale overslag van

containers

(gemeten in TEU)

> 29,3% 29,0%

Deelnemingen in

groeimarkten

Aantal nieuwe

deelnemingen in

ondernemingsplan

2011-2015

(cumulatief)

5 1
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Doelstelling Kritische Prestatie-

Indicatoren

Norm 2015 Realisatie 2015

Global Strategic

Partnerships

Aantal partnerships 10 3

Organisatie - Resultaatgerichtheid % medewerkers dat een

planningsgesprek heeft

gevoerd

100% 100%

% medewerkers dat een

beoordelingsgesprek heeft

vastgelegd

100% 99,8%

Renderende onderneming NCW wordt berekend

tegen de HbR vermogens-

kostenvoet. KPI wordt

bepaald over alle

investeringsprojecten door

het DT (RvC/AvA)

genomen in de

5-jaarsperiode 2011-2015

> 0 < 0

In bovenstaand overzicht van KPI's over 2015 zijn 19 van de 33 KPI's van Havenbedrijf Rotterdam opgenomen. De KPI's

die niet zijn opgenomen zijn in ontwikkeling (5), niet van toepassing op het verslagjaar (2) of commercieel vertrouwelijk

(7). Ten opzichte van het verslagjaar 2014 is in 2015 de doelstelling over de aanleg van Maasvlakte 2 niet meer van

toepassing omdat de aanleg in 2014 was voltooid. De doelstelling is daarom niet meer opgenomen in het verslag over

2015. De normen voor de KPI's in 2015 zijn voor een deel gelijk aan de normen voor 2014. Daar waar normen zijn

aangepast, is in de meeste gevallen de lat hoger gelegd.
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Toelichting bij de KPI's 

Efficieny transport

Nautische Efficiency Index (NEI)

De NEI geeft informatie over de tijdigheid van de planning binnen het nautische proces. Deze is gebaseerd op de

beloodste vaart en het verschil tussen de geplande en de werkelijke tijden dat de loods aan en van boord gaat.

Gemiddelde reistijd A15 – Maasvlakte - Vaanplein

Percentage avondspitsen 'haven uit' waarvan de maximale reistijd minder is dan 48 minuten. Deze reistijd is anderhalf tot

twee keer de normale reistijd op het traject. De normale reistijd is een gewogen gemiddelde van de vrije reistijd midden

op de dag (buiten spits) gedurende 2015. De reistijdinformatie wordt ontvangen van de Verkeersonderneming en

Rijkswaterstaat.

Havenwegen < 2 maal free-flow reistijd

Percentage avondspitsen 'haven uit' dat maximale reistijd kleiner is dan twee keer de free-flow reistijd op belangrijke

wegen in de haven. Onder free-flow reistijd wordt de gemiddelde reistijd buiten de spits verstaan. De havenwegen

waarover wordt gerapporteerd zijn belangrijke havenontsluitingswegen en de parallelstructuur naast de A15. Het betreft

de trajecten N15 Europaweg, Vondelingenweg, Waalhavenweg, Professor Gerbrandyweg, Clydeweg, Welplaatweg en de

Botlekweg.

Efficiency kosten aanleg en beheer havengebied

Kosten kademuren

De beheer- en onderhoudskosten van kademuren gedeeld door de vervangingswaarde. Onder vervangingswaarde wordt

de waarde verstaan van het bestaande areaal kademuren als deze volledig nieuw gebouwd zouden gaan worden. De

gegevens komen uit het financieel-administratief systeem SAP.

Projectrealisatie conform planning, budget en rendement

Percentage voor publieke en klantspecifieke infrastructuurprojecten in uitvoering ultimo 2015, dat wordt gerealiseerd

conform afspraken over planning, budget en rendement. De gegevens komen uit het administratief systeem SAP.

Veiligheid

Aantal nautische ongevallen

Een nautisch ongeval is een ongewilde gebeurtenis die een schip tijdens de vaart overkomt waarbij minimaal één varend

schip betrokken is. Er wordt onderscheid gemaakt tussen nautische ongevallen, significante nautische ongevallen en

zogenoemde bijna-aanvaringen (near-miss situaties). De ongevallen worden geregistreerd in een database op basis van

diverse journaals en opgaven van derden. De norm en het aantal gerapporteerde ongevallen zijn inclusief de havens van

Dordrecht, Zwijndrecht en Papendrecht.

Safety and Environmental Index (SEI)

De SEI meet in welke mate zee- en binnenvaartschepen regels op het gebied van veiligheid en milieu naleven. De

meting gebeurt op basis van inspecties aan boord en de systematische controle van naleving van wettelijke

administratieve meldplichten door rederijen en agenturen.
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Nautische Safety Index (NSI)

De NSI is een berekening van het aantal aanvaringen gerelateerd aan het aantal scheepsbezoeken. Deze ongevallen

worden geregistreerd in een database op basis van diverse journaals en opgaven van derden.

Duurzaamheid

Bedrijfsvoering, Havenbedrijf Rotterdam Footprint

De footprint geeft de uitstoot in CO2-equivalenten weer veroorzaakt door onze bedrijfsvoering. De footprint is gebaseerd

op de ISO 14064-standaard die de scope indeling van het Greenhouse Gas Protocol hanteert. CO2-reductie beogen we

te bereiken door CO2-beperkende maatregelen, de resterende uitstoot neutraliseren we door compensatie met de

aankoop van gold-standard emissiecredits. De cijfers worden per kwartaal ontvangen op basis van interne registraties en

opgaven van derden.

Transport, Modal split

De modal split wordt berekend op basis van opgaven door container terminals en geeft voor het eerste halfjaar 2015 de

verhouding tussen vervoer van containers naar en van de Maasvlakte over weg, water en spoor weer. De cijfers van het

tweede halfjaar zijn medio maart 2016 bekend.

Groei in groeiconcepten

Marktaandeel totaal

Het totale marktaandeel van Rotterdam binnen de Hamburg – Le Havre (HLH) range. De cijfers worden per kwartaal

ontvangen van de betreffende havenbedrijven.

Marktaandeel groeiconcept Container Port

Het marktaandeel van Rotterdam binnen het groeiconcept containers. Het marktaandeel Container Port wordt berekend

op basis van de overslagcijfers van de havens in de Hamburg – Le Havre range. De cijfers worden per kwartaal

ontvangen van de betreffende havenbedrijven.

Versterken concurrentiepositie

Verbeteren verblijfstijd binnenvaart in haven Rotterdam

De bepaling van de normatieve verblijfstijd ter bevordering van de efficiëntie voor de containerbinnenvaart.

Versterken hubfunctie – maritieme netwerken

Zee/zeeoverslag ten opzichte van totale overslag

Het percentage zee/zeeoverslag ten opzichte van de totale overslag van containers gemeten in TEU. Onder

zee/zeeoverslag wordt overslag van het ene zeeschip naar het andere zeeschip verstaan (feeder + deepsea-schepen).

De feedervolumes worden intern geadministreerd, relay-volumes betreffen opgaven door de (deepsea)

containerterminals.

Deelnemingen in groeimarkten

Aantal deelnemingen

Het aantal nieuwe deelnemingen van Havenbedrijf Rotterdam in groeimarkten. Er is sprake van een Deelneming

wanneer er een Joint Venture Agreement is getekend. Deze deelnemingen dienen van voldoende omvang te zijn,

bovengemiddelde groeipotentie te hebben en van meerwaarde te zijn voor (nieuwe) key costumers van Havenbedrijf

Rotterdam.
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Global Strategic Partnerships

Aantal Global Strategic Partnerships

Het aantal Global Strategic Partnerships dat we met de beste wereldwijde spelers in containers, energie, petrochemie, en

ijzer en staal hebben afgesloten. Onder een Global Strategic Partnership wordt een getekende overeenkomst verstaan

waarin is vastgelegd dat er market intelligence wordt gedeeld, en/of investeringsmogelijkheden worden geïdentificeerd,

en/of business opportunities worden gecreëerd, en/of toegang wordt verkregen tot markten, en/of expertise wordt

uitgewisseld, en/of joint ventures op het gebied van havenontwikkeling/havenmanagement kunnen worden afgesloten.

Organisatie – resultaatgerichtheid

Realiseren doelstellingen van medewerkers

Voor het jaarplan 2015 is besloten om de ondernemingsplandoelstelling resultaatgerichtheid met andere KPI’s te

monitoren. De nieuwe KPI’s zijn:

het percentage medewerkers dat een planningsgesprek heeft gevoerd;

het percentage medewerkers dat een beoordelingsgesprek heeft gevoerd.

Renderende onderneming

NCW

De Netto Contante Waarde van de in 2011 tot en met 2015 gestarte projecten in de projectenportfolio is berekend tegen

de interne rendementseis van Havenbedrijf Rotterdam. Hierbij wordt voor elk investeringsproject vastgesteld wat het

doelrendement is en wat het effect is van het betreffende project op de rendementsontwikkeling van de gehele portfolio.

Deze KPI is dus een ‘forward looking’ indicator en dient positief te zijn.
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7.4 Personalia Algemene Directie

Drs. A.S. (Allard) Castelein

Allard Castelein is President-Directeur van het Havenbedrijf (CEO). 

De commerciële afdelingen en stafafdelingen leggen verantwoording 

af aan de President-Directeur.

Geboortejaar: 1958

Nationaliteit: Nederlandse

Benoemd: President-Directeur (CEO) per 01-01-2014

Einde huidige termijn: 31-12-2017

Voorgaande functie

Vice President Environment Royal Dutch Shell

Nevenfuncties

Vice chairman en lid Raad van Commissarissen Sohar Industrial Port Company SAOC (SIPC)

Vice chairman en lid Raad van Commissarissen Sohar International Development Company (SIDC)

Lid Raad van Toezicht Rotterdam Partners

Lid Raad van Toezicht Isala klinieken

Lid Strategisch Platform Logistiek

Lid Algemeen Bestuur VNO-NCW
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Ing. R. (Ronald) Paul

Ronald Paul is directeur Infrastructuur & Maritieme Zaken (COO) bij 

Havenbedrijf Rotterdam. De afdelingen die verantwoordelijk zijn voor 

uitbreiding en onderhoud van het haven- en industriecomplex, de 

facilitaire afdelingen en de divisie Havenmeester leggen 

verantwoording af aan de COO.

Geboortejaar: 1960

Nationaliteit: Nederlandse

Benoemd: Directeur Infrastructuur & Maritieme Zaken

(COO) per 01-09-2012

Einde huidige termijn: 31-08-2016

Voorgaande functie

Directeur Projectorganisatie Maasvlakte 2 Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Nevenfuncties

Lid Raad van Commissarissen Keyrail (t/m 31-06-2015)

Voorzitter Raad van Commissarissen Portbase

Non-executive board member Porto Central

Voorzitter Brancheorganisatie Zeehavens

Lid Bestuur Stichting Building with Nature

Lid Economic Council Rotterdam

Lid Bestuur Nederland Maritiem Land (NML)

Lid Strategische Adviesraad Urbanisation, TNO

Lid Bestuur Nederland DistributieLand (NDL) (per 01-11-2015)

Lid Raad van Advies TripleS Management (t/m 31-12-2015)

Lid Bestuur Next Generation Infrastructures (NGI) (per 08-12-2015)
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Ir. P.R.J.M. (Paul) Smits CMA CTP

Paul Smits is directeur Financiën & Informatievoorziening (CFO) en is 

verantwoordelijk voor financiën en financieringen en informatievoorziening.

Geboortejaar: 1963

Nationaliteit: Nederlandse

Benoemd: Directeur Financiën & Informatievoorziening

(CFO) per 01-06-2011

Einde huidige termijn: 31-05-2019

Voorgaande functie

Directeur Shared Service Organization, KPN Nederland

Nevenfuncties

Lid Raad van Advies Rotterdam School of Management

Voorzitter Bestuur SmartPort (per 09-04-2015)

Lid bestuur Stichting PortXL (per 28-10-2015)
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7.5 Personalia Raad van Commissarissen

Personalia leden van Raad van Commissarissen Havenbedrijf Rotterdam

R.P.M. (Rutger) van Slobbe

Geboortejaar 1952

Nationaliteit Nederlandse

Benoemd President-commissaris Raad van Commissarissen (per 01-07-2011)

Lid Raad van Commissarissen (per 01-01-2006)

Einde huidige termijn 31-12-2017

Commissies Lid Remuneratiecommissie

Huidige positie/loopbaan Voormalig lid Raad van Bestuur Koninklijke P&O Nedlloyd N.V.

Nevenfuncties Voorzitter Raad van Commissarissen Cargonaut B.V.

Voorzitter Bestuur Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum

Vicevoorzitter Raad van Toezicht Scheepvaart Transport College (STC)

Vicevoorzitter Raad van Toezicht Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij

(KNRM)

Partner Oxalis Cooperatie U.A.

Lid Strategisch Platform Logistiek (adviesorgaan minister Infrastructuur en

Milieu betreffende de logistieke toekomst van Nederland in de wereld)

Lid Raad van Commissarissen Vanderlande Industries B.V.

Ir. J.M. (Mel) Kroon MBA

Geboortejaar 1957

Nationaliteit Nederlandse

Benoemd Lid Raad van Commissarissen (per 22-06-2005)

Einde huidige termijn 31-05-2017

Commissies Lid Auditcommissie

Huidige positie/loopbaan Voorzitter Raad van Bestuur TenneT Holding B.V.

Nevenfuncties Qualitate Qua Lid Raad van Commissarissen APX B.V (t/m 22-09-2015)

Voorzitter Raad van Commissarissen NOVEC B.V. 

Voorzitter Aufsichtsrat TenneT TSO GmbH

Voorzitter Aufsichtsrat TSCNET Services GmbH (t/m 31-12-2015)

Member Supervisory Board EPEX SPOT SE

Member of the Board CASC.EU (t/m 31-08-2015)

Nevenfuncties Lid Raad van Commissarissen HTM Personenvervoer N.V. (t/m 30-06-2015)

Bestuurslid Nederlands-Duitse Handelskamer
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Benoemd Lid Raad van Commissarissen (per 01-01-2012)

Einde huidige termijn 31-12-2019

Commissies Voorzitter Auditcommissie (per 14-03-2012)

Huidige positie/loopbaan CFO Cofra Holding AG (per 01-03-2014)

Nevenfuncties Voorzitter Raad van Commissarissen de Onderlinge 's Gravenhage

Drs. T.H. (Timo) Huges

Geboortejaar 1965

Nationaliteit Nederlandse

Benoemd Lid Raad van Commissarissen (per 01-03-2012)

Einde huidige termijn 29-2-2016

Commissies Voorzitter Remuneratiecommissie

Huidige positie/loopbaan CEO NV Nederlandse Spoorwegen (t/m 10-07-2015)

Nevenfuncties Lid Raad van Advies H&S Transport

Lid Strategisch Platform Logistiek (adviesorgaan minister Infrastructuur en

Milieu betreffende de logistieke toekomst van Nederland in de wereld) (t/m

31-11-2015)

Lid bestuur Ubbo Emmius Fonds Rijks Universiteit Groningen

Lid Dagelijks Bestuur VNO-NCW

Board of Ambassadors Hermitage voor kinderen 

M.H. (Miriam) Maes

Geboortejaar 1956

Nationaliteit Nederlandse

Benoemd Lid Raad van Commissarissen (per 01-01-2016)

Einde huidige termijn 31-12-2019

Commissies Lid Auditcommissie (per 01-01-2016)

Huidige positie/loopbaan CEO van Foresee, Climate Change Consulting Company Ltd

Nevenfuncties Voorzitter van de Raad van Commissarissen van het Bel-20 bedrijf “Elia Group”

Lid van Raad van Commissarissen bij Urenco

Lid van Raad van Commissarissen Ultra Centrifuge Nederland

Lid van Raad van Commissarissen Vilmorin & Cie

Lid van Raad van Commissarissen Assystem

Lid van Raad van Commissarissen Naturex

Ir. M.W.L. (Merel) van Vroonhoven MBA

Geboortejaar 1968

Nationaliteit Nederlandse

Benoemd Lid Raad van Commissarissen (per 01-07-2011)

Einde huidige termijn 30-6-2015

Commissies Lid Auditcommissie
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Huidige positie/loopbaan Voorzitter van het Bestuur Autoriteit Financiële Markten 

Nevenfuncties Lid Dutch Council INSEAD

Voorzitter landelijke werkgroep 'vanuit Autisme bekeken' 

Drs. R. (Robert) Frohn 

Geboortejaar 1960

Nationaliteit Nederlandse

172/185



7.6 Stakeholderinterviews 

Bart Leenders, Vice President Production Neste Renewable Products

Neste is een speler in de Rotterdamse haven. Hoe kunnen wij uw bedrijf omschrijven?
“Wij zijn een relatief nieuwe speler in de haven. Wij hebben een raffinaderij waarmee we hernieuwbare diesel en

olieproducten maken. Wij gebruiken afvalstoffen, plantaardige oliën en reststoffen als grondstof. Wij gebruiken geen

fossiele grondstoffen. Afhankelijk van welke grondstoffen we gebruiken, kunnen auto’s tot tien keer milieuvriendelijker

rijden met onze diesel. Momenteel worden biobrandstoffen bijgemengd. Wij maken dus een heel mooi product, alleen

niemand ziet het. We zijn marktleider op dit gebied, maar we zien dat de concurrentie nu wel langzaam op gang komt.

Wij willen koploper zijn op het gebied van duurzaamheid in al onze activiteiten. Dat zie je terug in onze bedrijfsvoering, de

eindproducten, en ook in de grondstoffen die we gebruiken.”

Hoe is de relatie met Havenbedrijf Rotterdam?
“De relatie met het Havenbedrijf is goed. Ik denk dat het Havenbedrijf goed kijkt naar kansen. Het Havenbedrijf probeert

innovatie te stimuleren. Dat is belangrijk voor het cluster. En het Havenbedrijf benadrukt samenwerking. Natuurlijk vinden

wij – mijn collega’s in het Deltalinqsbestuur en ik – dat het Havenbedrijf kan kijken of de haventarieven wat naar

beneden zouden kunnen. Ik denk wel dat het Havenbedrijf zinvol investeert.

Neste is een Finse multinational. Laatst was onze board of directors in Nederland. Dan neem ik contact op met de

algemene directie van het Havenbedrijf en zorgen we dat op de Nieuwe Maze (het vaartuig van Havenbedrijf Rotterdam)

al varend een goede interactieve bijeenkomst wordt georganiseerd. Dat is belangrijk, want in deze board zitten mensen

die topposities bekleden bij andere Finse bedrijven. Daarmee positioneert het Havenbedrijf zich goed.”

De haven is in transitie. Hoe gaat het Havenbedrijf daar volgens u mee om?
“Het Havenbedrijf zegt heel duidelijk dat het wil inzetten op biobased economy. Dat zie je ook in de Havenvisie. Ik denk

wel dat Den Haag daar nog meer bij betrokken moet worden. Je hebt een langetermijnvisie nodig om een biobased

economy op te starten. Er zijn niet veel bedrijven die zo’n raffinaderij kunnen bouwen. Het is belangrijk dat het

Havenbedrijf daarin faciliteert. Je kunt het ook zoeken in bijvoorbeeld investeringszekerheid. Dat als die investering

gedaan wordt, de markt er is om die investeringen terug te verdienen. Natuurlijk is dat niet alleen de taak van het

Havenbedrijf, maar het Havenbedrijf mag daar, wat mij betreft, nog wel een prominentere rol in spelen. Wat ik goed vind

is dat het Havenbedrijf erkent dat de conventionele industrie ook heel belangrijk is.”

“Je hebt een langetermijnvisie nodig om een biobased economy op te starten.”
 — Bart Leenders, Vice President Production Neste Renewable Products

Je hoort ook kritiek dat het Havenbedrijf juist vasthoudt aan de oude manier van doen. 
“Een transitie is iets anders dan een revolutie. Het verdienmodel is gebaseerd op het oude. Maar het Havenbedrijf erkent

dat er megatrends zijn in de wereld. En zoals gezegd, zou ik wel wat meer support willen voor de biobased economy.”
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Hoe ziet u de rol van het Havenbedrijf?
“Het Havenbedrijf moet zorgen dat de haven bereikbaar is, dat de infrastructuur in orde is en dat het investeringsklimaat

goed is en blijft. Aan dat laatste kan het Havenbedrijf bijdragen door de tarieven wat lager te houden. Wat het

Havenbedrijf goed doet, is het zoeken naar kansen en mogelijkheden om clusters te versterken. Ik denk dat dit wel een

van de krachten van het Rotterdamse model is. Het Havenbedrijf is bijvoorbeeld een van de grondleggers geweest van

het pijpleidingensysteem MultiCore. Dat is innovatie waarmee het Havenbedrijf heeft laten zien dat het meer doet dan

alleen het innen van havengelden.”

Uw bedrijf investeert 60 miljoen euro in de bouw van een nieuwe biopropaanfaciliteit bij uw
biobrandstoffabriek in de Rotterdamse haven. 
“Wij zijn een multinational met meerdere raffinaderijen. Bij het voeren van gesprekken voor zo’n investering helpt het als

je kunt zeggen dat het in Rotterdam voordeliger kan dan bijvoorbeeld in Singapore. Nederland is heel rooms: we mogen

niet helpen, we gaan voor eerlijke competitie. Andere landen gaan daar anders mee om. Wetten moeten uiteraard

nageleefd worden, echter je kunt er creatief naar kijken. Ik daag het Havenbedrijf uit om te kijken of het mogelijk is om

bedrijven toch te helpen met investeringen. Uiteindelijk zijn het ook de bedrijven die de inkomsten genereren. Veel gaat

nu naar de gemeente Rotterdam en de Rijksoverheid. Dat geld kun je natuurlijk ook herinvesteren. Daarin kun je het

misschien net wat aantrekkelijker maken voor een multinationale onderneming om te kiezen voor Rotterdam. Neste blijft

hier voorlopig en niet alleen omdat het niet zo simpel is om onze faciliteiten op te pakken en mee te nemen. Er is hier een

hele sterke infrastructuur, alle toeleveranciers zitten hier en er zijn goede opleidingen. Kansen te over, die moeten we

blijven benutten.”
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Inge Vermeulen, directeur gemeente Westland

Wat is het belangrijkste onderwerp waarover u contact heeft gehad met Havenbedrijf
Rotterdam in 2015?
“Het Westland is een green portcluster. Dit betekent dat wij een geheel van tuinbouwbedrijven in de primaire teelt,

handel, logistiek, toelevering en zaadverdeling zijn. De kracht van het Westland, Greenport Westland-Oostland, is dat het

hele cluster hier aanwezig is. De Rotterdamse haven is natuurlijk een mainport. Net als de haven hebben wij een

duurzaamheidsdoelstelling: wij willen de meest duurzame green port zijn. Dit betekent dat wij ook moeten kijken naar hoe

wij fossiele bronnen kunnen vervangen en dat we zoeken naar nieuwe verdienmodellen. Dat sluit mooi aan bij de

Havenvisie. Een voorbeeld waarbij we het afgelopen jaar samen hebben gekeken naar verduurzaming is het project Vers

Logistiek. Hierbij kijken we samen naar hoe we ons versproduct - ongeveer een kwart van het groente en fruit in de

haven komt uit of gaat naar het Westland – nog sneller van A naar B kunnen krijgen. We kijken bijvoorbeeld of we meer

over water kunnen doen. Daarnaast werken we samen aan de Warmterotonde. Hierbij willen we restwarmte uit de

industrie in het havengebied uitkoppelen en die via een pijpleiding richting de kassen van het Westland en woningen in

de stad (onder andere Den Haag) brengen. Op deze rotonde worden ook andere duurzame bronnen aangesloten zoals

geothermie en biomassa. De ambitie van de aangesloten partners bij het warmtenet is verduurzamen. Dankzij deze

gezamenlijke ambitie kunnen we goed samenwerken.”

Wat is het belang van de Warmterotonde voor het Westland?
“De tuinbouw heeft veel warmte nodig om het product goed te laten groeien. De tuinbouw stond lange tijd te boek als

enorme energievreter, maar tuinders zoeken steeds meer naar hoe ze energie kunnen teruggeven. Een manier om

warmte op duurzame wijze te gebruiken is om warmte uit de haven hier naartoe te halen via leidingen. Op dit moment

loopt CO2 van Shell via een OCAP-leiding naar het Westland. Voor Shell is CO2 een afvalproduct, maar zolang het

zuivere CO2 is kunnen wij het naar de kassen halen. Daar groeien de planten beter van.”

“Haven en Greenport kunnen elkaar versterken en daar werken we graag

samen aan.”
 — Inge Vermeulen, Directeur gemeente Westland

Hoe ziet u de rol van Havenbedrijf Rotterdam en hoe wordt die rol opgepakt?
“Het mooie is dat het Havenbedrijf een sterke ambitie heeft op het gebied van duurzaamheid. Op Maasvlakte 2 moeten

bedrijven die zich willen vestigen aan eisen voldoen zodat duurzaamheidsdoelstellingen direct worden gerealiseerd. En

bedrijven willen zich op Maasvlakte 2 vestigen. Toch is het jammer dat die kolencentrales er gekomen zijn, dat blijft dan

de discussie. Ik denk dat het belangrijk is om jezelf als duurzaam havencomplex op de kaart te zetten. Ik denk dat

bedrijven zich er dan nog liever willen vestigen. Bedrijven vinden duurzaamheid ook steeds belangrijker. Dat willen ze

uitdragen. Daarin kunnen we ook samen optrekken. Projecten als de Warmterotonde kunnen je

duurzaamheidsdoelstellingen dichterbij brengen. Zo maak je die ambitie zichtbaar.”

Hoe is het contact met Havenbedrijf Rotterdam?
‘Volgens mij vinden we elkaar steeds meer. Vanuit onze organisatie hebben wij goede contacten met het Havenbedrijf.

Ook ondernemers zoeken elkaar steeds meer op, vanuit de haven en vanuit de Greenport. Een voorbeeld is Nature’s

pride. Dit bedrijf werkt met exotisch fruit. Nature’s Pride wil hier enerzijds zitten vanwege de mentaliteit van de

Westlanders, en anderzijds omdat het bedrijf zo producten snel vanuit de haven de hele wereld over kan vervoeren.’
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Heeft u verbeterpunten voor Havenbedrijf Rotterdam?
“Het Havenbedrijf heeft natuurlijk samen met het Rijk veel geïnvesteerd om een aantrekkelijke haven te zijn. Het is de

vraag – daarin kunnen we misschien samen optrekken – hoe je zorgt dat je aantrekkelijk blijft als haven. Denk hierbij aan

tariefstellingen, bereikbaarheid en snelheid van afhandeling. Je hoort bedrijven die zeggen: ‘Als de tarieven hier te hoog

zijn, dan gaan we wel via Antwerpen.’ Als je niet oppast ben je een positie makkelijk kwijt. Wij kunnen helpen door te

zorgen dat er meer versproducten van en naar de haven gaan en door bijvoorbeeld producten hier te bewerken.

Alertheid en maximale inzet om je positie te houden en uit te bouwen is van groot belang, maar de basis is er.

Daarnaast merk ik bij de Warmterotonde dat het tempo bij het Havenbedrijf heel hoog is. Blijf je als Havenbedrijf

afvragen: kunnen andere partijen wel mee? Kunnen we zo die eindstreep halen? We moeten het wel samen doen. De

intentie is er, die voel ik ook, maar dat is wel spannend in zo’n samenwerking. Het blijft een uitdaging om te kijken hoe

we samen meer kansen kunnen benutten als havencluster en green port cluster. Haven en Greenport kunnen elkaar

versterken en daar werken we graag samen aan.”
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Jan Baljon, voorzitter Dorpsraad Zwartewaal

Hoe kunnen wij u omschrijven in relatie tot Havenbedrijf Rotterdam?
“Ik ben voorzitter van de Dorpsraad Zwartewaal. Zwartewaal ligt vlakbij de Calandbrug, direct ten zuiden van de Botlek

en Europoort. De Calandbrug bij Rozenburg moet vervangen worden. De brug is aan het einde van haar technische

levensduur en er moet dus een andere oplossing komen. Als voorzitter van de Dorpsraad Zwartewaal ben ik benaderd

om mee te denken. Toen we het eerste bericht over de Calandbrug hoorden schrokken we. Het omleggen van het spoor

zal effect hebben op ons dorp, met name wat betreft geluidsoverlast. In eerste instantie waren we helemaal tegen het

omleggen van het spoor, maar dat helpt niet altijd. Al schept het wel duidelijkheid.”

Hoe is het contact met Havenbedrijf Rotterdam?
“Als voorzitter van de Dorpsraad onderhoud ik de externe contacten met bijvoorbeeld het Ministerie van Infrastructuur en

Milieu en met Havenbedrijf Rotterdam. In eerste instantie had ik contact met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Daar kwamen geluidstafels uit voort voor mensen uit Zwartewaal, Rozenburg en andere dorpskernen. Later nam

Havenbedrijf Rotterdam het project over van het ministerie. Het Havenbedrijf is voorlichtingsbijeenkomsten voor

omwonenden en gesprekken met de Dorpsraad gaan organiseren. Ik heb een fijne contactpersoon bij het Havenbedrijf.

Als er onduidelijkheden zijn heb ik altijd een ingang om erachter te komen wat er precies aan de hand is.

Er zijn natuurlijk verschillende belangen. En de belangen van de bewoners van Zwartewaal zijn mij natuurlijk meer waard

dan de belangen van bedrijven die hierin meespelen. Ik ben van het conflictmodel, niet van het harmoniemodel. Maar de

gesprekken zijn goed. Van alle bijeenkomsten en gesprekken krijgen we verslagen. Dat vind ik belangrijk, omdat je zo

een naslagwerk hebt om nog eens te controleren wat er precies afgesproken of besproken is. En we krijgen de

mogelijkheid om daarop te reageren. Natuurlijk zijn we het niet altijd eens, maar dat is een ander probleem. We laten

mensen ook ideeën inbrengen, maar gelukkig krijgen we altijd bericht terug van het Havenbedrijf met uitleg waarom

ideeën niet haalbaar zijn. We weten dat als alles straks rond is en de werkzaamheden starten, dat we goed contact

moeten hebben met elkaar. Zo kan het Havenbedrijf eventueel ingrijpen als er wat aan de hand is.”

“Als je stakeholder bent van het Havenbedrijf is het gezond dat je dingen

vertelt waarmee je het niet mee eens bent en waarvan je vindt dat het anders

kan.”
 — Jan Baljon, Voorzitter Dorpsraad Zwartewaal

Hebben jullie daar vertrouwen in?
“Zoals het contact nu loopt heb ik daar best wel vertrouwen in. Als ik zie wat mijn contactpersoon van het Havenbedrijf

doet, we hebben heel goed contact. Wij willen altijd van alles op de hoogte blijven, wij zijn altijd bereid om naar

Rotterdam te komen. We hebben al zo vaak mensen van het Havenbedrijf in onze gemeente gezien, dat moet gewoon in

stand blijven. Als er straks een definitief besluit is genomen over het Theemswegtracé zou het fijn zijn als het

Havenbedrijf het uitvoerende bedrijf aan ons laat vertellen wat er precies gaat gebeuren. Er zijn bijvoorbeeld veel

technische vragen. En in de toekomst zullen er ook dingen komen. Dan is het best prettig dat we goed contact hebben

met het Havenbedrijf.”
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Wordt er volgens u bij het Theemswegtracé rekening gehouden met omwonenden?
“Bij ons blijft de angst voor nog meer geluidsoverlast en ongevallen met het spoor. Maar de keuze voor het

Theemswegtracé is de keuze van de politiek. Als er eenmaal een besluit genomen is, is dat vrij lastig terug te draaien.

Daarom willen we wel graag betrokken worden bij de uitvoering. We hebben bijvoorbeeld aangedrongen op

geluidsmetingen in Zwartewaal zodat we een nulmeting hebben. Mochten er dan straks problemen ontstaan, dan kunnen

we het daarover hebben met DCMR of het Havenbedrijf.”

Heeft u verbeterpunten voor Havenbedrijf Rotterdam? 
“Als je stakeholder bent van het Havenbedrijf is het gezond dat je dingen vertelt waarmee je het niet mee eens bent en

waarvan je vindt dat het anders kan. Zeeschepen kunnen erg milieuverontreinigend zijn. Net als het Theemswegtracé

heeft dit effect op omwonenden van de haven. Het Havenbedrijf heeft de positie om bij de reders aan te dringen om daar

iets aan te doen. Het Havenbedrijf kan aankaarten dat de bewoners rondom bijvoorbeeld Europoort daar last van

hebben. Het is een heel dichtbevolkt gebied. Het Havenbedrijf kan klanten vertellen dat ze rekening kunnen houden met

mensen die daar wonen. Daarnaast zouden wij graag zien dat het Havenbedrijf geld van Europese subsidies voor het

Theemswegtracé gebruikt voor geluidsvoorzieningen voor de omwonenden. Je kunt daarmee laten zien dat je als

Havenbedrijf ook voor bewoners van goede wil bent. Dat creëert draagvlak onder omwonenden van de haven.”
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Patricia Veen, coördinator Haven Coördinatie Centrum (HCC)

Wat is je functie binnen Havenbedrijf Rotterdam en wat is je rol?
“Ik ben coördinator bij het Haven Coördinatie Centrum (HCC). Het HCC is verantwoordelijk voor de uitvoering van het

nautische toelatingsbeleid van het zeeschip tot het beheersgebied en het opstellen van de nautische operationele

planning in de Rotterdamse haven. Het doel is de afwikkeling van de scheepvaart optimaal te laten verlopen door het

scheepvaartverkeersaanbod te beheersen. Hierbij maken wij gebruik van de beschikbare middelen in de haven, in

combinatie met de beschikbare infrastructuur en de inzet van de nautische dienstverleners. Informatie over het

scheepsbezoek wordt op het HCC ontvangen, gecoördineerd en verwerkt, en gedistribueerd richting alle interne en

externe betrokkenen. De nautische operationele planning is gebaseerd op het toelatingsbeleid, het operationele

ligplaatsenbestand en de beschikbaarheid van de nautische dienstverleners.”

Wat vind je van Havenbedrijf Rotterdam als werkgever?
“Ik vind het echt een goede werkgever, en een mooi bedrijf. Er is best wel wat gebeurd binnen het Havenbedrijf met de

interne transitie. Dat merk je, dat krijg je mee. We wisten even niet waar we aan toe waren. Maar als dit allemaal achter

de rug is, kunnen we misschien de trots weer uit de mens halen. Die trots zit in iedereen die bij het Havenbedrijf werkt.

Natuurlijk zijn er altijd dingen die anders hadden gekund, ik loop ook niet de hele dag te glimlachen.

De Divisie Havenmeester is een andere tak van sport dan het werk op kantoor, wij zijn een club in een club zeg ik altijd

maar. Als ik in de lift stap in mijn uniform kijken collega’s me aan. Dat is niet erg, maar ik vind het wel belangrijk dat we

elkaar groeten. Begin op elk moment van de dag met een groet, ook als je bijvoorbeeld in de lift stapt. Dat zou ik willen

meegeven aan iedereen bij het Havenbedrijf. Kleine moeite, groot gebaar.”

Wat was voor jou belangrijk in 2015?
“Voor mij is de start van het vitaliteitsprogramma erg belangrijk geweest. Op het HCC werken wij in volcontinudiensten.

Dan is het van belang dat je er zelf voor zorgt dat je in goede conditie bent en blijft. Natuurlijk los je het niet op met alleen

fruit op de werkvloer, maar als men daarnaast de gelegenheid krijgt om gebruik te maken van een sportschool binnen het

World Port Center is dit een hele mooie kans om er mee aan de slag te gaan. Ik ben uitgekozen om deel te nemen aan

de pilot Vitaliteit van Lifeguard. Samen met een vitaliteitscoach ben ik gedurende drie maanden aan de slag gegaan. Ik

ben ontzettend enthousiast. Ik zie dat ik in drie maanden tijd door hele simpele aanpassingen aan het veranderen ben

ten goede van bijvoorbeeld mijn herstel na een nachtdienst. Ik ben daar bewust mee bezig omdat wij nu eenmaal tot de

leeftijd van 67, 68 moeten doorwerken.”

“Voor mij is de start van het vitaliteitsprogramma bij Havenbedrijf Rotterdam

erg belangrijk geweest.”
 — Patricia Veen, Coördinator HCC
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Draagt het vitaliteitsprogramma bij aan jouw functioneren?
“Zeker. Als ik ‘s ochtends meer uitgerust op mijn werk kom, dan heeft iedereen daar baat bij. Het zal mensen niet altijd

opvallen, maar mijn fysieke gestel is wel beter. Dat is belangrijk bij de functie die ik heb. Maar denk ook aan vergaderen

op het juiste moment. Een hele dag vergaderen werkt gewoon niet. Je kan niet de hele dag pieken, het zijn maar

momenten en als je die momenten goed gebruikt, dan heeft iedereen daar baat bij. Voorbeeld: net na de lunch heb je

een dip. Vergader dan om drie uur, dat is veel beter.”

Kun je concrete dingen noemen waar je baat bij hebt?
“Het zit hem in de kleine dingen. Wees je bewust van bewegen. Na een half uur zitten moet je eigenlijk even gaan staan.

Wij hebben verstelbare bureaus waardoor we achter ons bureau kunnen staan. Dat is echt heerlijk, zeker tijdens een

nachtdienst. Met mijn deelname aan de pilot heb ik een aantal masterclasses mogen volgen. Ik heb veel baat gehad bij

de masterclasses voeding en herstel. Er is geen antwoord op hoe het beste om te gaan met de volcontinu, maar je bent

zelf verantwoordelijk voor je herstel en als je handvatten krijgt, dan moet je die gebruiken.”
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7.7 G4-Richtlijn Global Reporting Initiative

Het Global Reporting Initiative (GRI) is de wereldwijd geaccepteerde standaard voor het rapporteren door organisaties

over duurzaamheid. De G4-richtlijn kent twee 'in accordance'-opties die worden aangeduid met 'Core' en

'Comprehensive'. De Comprehensive-optie omvat een uitgebreidere toepassing van het G4-verslaggevingsraamwerk. Dit

jaarverslag is opgesteld conform de Core-optie.

In de opgenomen GRI-tabel (te downloaden op de homepage van dit jaarverslag) wordt aangegeven en toegelicht waar 
het betreffende onderwerp uit de GRI-standaard in het verslag is behandeld.
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General Standard 
Disclosures

G4-1

G4-3
G4-4
G4-5

G4-6

G4-7

G4-8

G4-9

G4-10
G4-11

G4-12

G4-13

G4-14

G4-15

G4-16

G4-17

G4-18
G4-19
G4-20
G4-21
G4-22

G4-23

G4-24

G4-25

G4-26

G4-27

G4-28

G4-29
G4-30

G4-31

G4-32

G4-33

G4-34

G4-56

DMA and 
Indicators Page Number (or Link) Identified 

Omission(s)
Reason(s) for 
Omission(s)

Explanation for 
Omission(s)

G4-DMA

1. Ter Inleiding - 1.1: Voorwoord Algemene Directie p.6
2. Haven en Havenbedrijf Rotterdam - 2.2: Profiel Havenbedrijf Rotterdam / Waardecreatiemodel p.22
5. Bedrijfsvoering - 5.3: Financien p.93
5. Bedrijfsvoering - 5.4: Corporate Governance p.95
7. Overige informatie - 7.1: Toelichting op het jaarverslag p.138

G4-EC1 6. Jaarrekening p.103 t/m P.105
MATERIAL ASPECT: INDIRECT ECONOMIC IMPACTS

2. Haven en Havenbedrijf Rotterdam - 2.2: Profiel Havenbedrijf Rotterdam / Kernwaarden p.21
5. Bedrijfsvoering - 5.4: Corporate Governance p.95

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES

CATEGORY: ECONOMIC

ETHICS AND INTEGRITY

MATERIAL ASPECT: ECONOMIC PERFORMANCE

19-2-2015 (Jaarverslag 2014)
7. Overige informatie - 7.1: Toelichting op het jaarverslag p.138: jaarlijks, 1 januari t/m 31 december
7. Overige informatie - 7.9: Colofon p.185 - E-mail en overige contactgegevens www.portofrotterdam.com
Reactieformulier: http://www.portofrotterdam.com/nl/Algemeen/Pages/contact.aspx

GOVERNANCE

7. Overige informatie - 7.2: Controleverklaring p.145 
7. Overige informatie - 7.7: G4 Richtlijn Global Reporting Initiative: In overeenstemming met G4 Core-optie p.181
7. Overige informatie - 7.1: Toelichting op het jaarverslag / Kwaliteitsborging van het jaarverslag p.142
7. Overige informatie - 7.2: Controleverklaring p.145

5. Bedrijfsvoering - 5.4: Corporate Governance p.95

2. Haven en Havenbedrijf Rotterdam - 2.2: Profiel Havenbedrijf Rotterdam/Stakeholders p.24
7. Overige informatie - 7.1: Toelichting op het jaarverslag / Dialoog met stakeholders p.139
2. Haven en Havenbedrijf Rotterdam - 2.2: Profiel Havenbedrijf Rotterdam/Stakeholders p.24
7. Overige informatie - 7.1: Toelichting op het jaarverslag / Selectie van onderwerpen p.136
2. Haven en Havenbedrijf Rotterdam - 2.2: Profiel Havenbedrijf Rotterdam/Stakeholders p.24
7. Overige informatie - 7.1: Toelichting op het jaarverslag / Selectie van onderwerpen p.136
7. Overige informatie - 7.1: Toelichting op het jaarverslag / Materialiteitsmatrix p.140 t/m p.141

7. Overige informatie - 7.1: Toelichting op het jaarverslag / Scope van het jaarverslag p.143
Het boekjaar van Havenbedrijf Rotterdam loopt van 1 januari tot en met 31 december 

REPORT PROFILE

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

7. Overige informatie - 7.1:Toelichting op het jaarverslag / Selectie van onderwerpen p.138 t/m p.141
7. Overige informatie - 7.1:Toelichting op het jaarverslag / Selectie van onderwerpen p.138 t/m p.142
7. Overige informatie - 7.1:Toelichting op het jaarverslag / Selectie van onderwerpen p.138 t/m p.143
7. Overige informatie - 7.1:Toelichting op het jaarverslag / Selectie van onderwerpen p.138 t/m p.144
No mergers or acquisitions / No Change in base year or periods / No change in nature of business / Measurement methods
7. Overige informatie - 7.1: Toelichting op het jaarverslag / Scope van het jaarverslag p.143: De scope en reikweidte van het jaarverslag is gelijk aan het geïntegreerde 
verslag van vorig jaar.

4. Succesfactoren - 4.1: Investeringsklimaat / Deelnemingen p.49
6. Jaarrekening - 6.11: Verbonden partijen p.136
5. Bedrijfsvoering - 5.4: Corporate Governance - p.95
6. Jaarrekening - 6.11: Verbonden partijen p.136
2. Haven en Havenbedrijf Rotterdam - 2.2: Profiel Havenbedrijf Rotterdam / Kernwaarden p.21
3. Visie - 3.2:Europe's Industrial Cluster / Energie p.42
6. Jaarrekening - 6.11: Verbonden partijen p.136

Organisatiestructuur: http://www.portofrotterdam.com/nl/Havenbedrijf/organisatie/organogram/Pages/organisatiestructuur.aspx  
6. Jaarrekening - 6.11: Verbonden partijen p.136

IDENTIFIED MATERIAL ASPECTS AND BOUNDARIES

2. Haven en Havenbedrijf Rotterdam - 2.2: Profiel Havenbedrijf Rotterdam / Waardecreatie p.22
2. Haven en Havenbedrijf Rotterdam - 2.3: Missie, visie en strategie / Onze rol in de keten p.29

1. Ter inleiding - 1.1: Voorwoord Algemene Directie p.6
1. Ter inleiding - 1.2: Bericht van de Raad van Commissarissen p. 8
2. Haven en Havenbedrijf Rotterdam - 2.3: Missie, visie en strategie / Maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen. MVO-verklaring p.28 

ORGANIZATIONAL PROFILE
7. Overige informatie - 7.9: Colofon p.185 - Havenbedrijf Rotterdam N.V.
2. Haven en Havenbedrijf Rotterdam - 2.2: Profiel havenbedrijf Rotterdam - Doel Havenbedrijf Rotterdam p.21 en waardecreatie p.22
7. Overige informatie - 7.9: Colofon p.185 
4. Succesfactoren - 4.1: Investeringsklimaat / Deelnemingen p.49
6. Jaarrekening - 6.11: Verbonden partijen p.136
2. Haven en Havenbedrijf Rotterdam - 2.2: Profiel havenbedrijf Rotterdam / Doel Havenbedrijf Rotterdam p.21
6. Jaarrekening - 6.4: Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling p.108
2. Haven en Havenbedrijf Rotterdam - 2.2: Profiel havenbedrijf Rotterdam / Klanten p.23
2. Haven en Havenbedrijf Rotterdam - 2.1: De haven - Hamburg Le Havre range  P.15
5. Bedrijfsvoering - 5.3:Financiën p.93
7. Overige informatie - 7.3: Kerncijfers en KPI's / Overslag goederen in de haven p.147
7. Overige informatie - 7.3: Kerncijfers en KPI's / Historisch overzicht havenmeester p.154
7. Overige informatie - 7.3: Kerncijfers en KPI's / Financieel historisch overzicht Havenbedrijf Rotterdam p.159
7. Overige informatie - 7.3: Kerncijfers en KPI's / Historisch overzicht personeel p.160
7. Overige informatie - 7.3: Kerncijfers en KPI's / Historisch overzicht personeel p.160
cao - 98% van de medewerkers wordt gedekt door de cao. De cao is niet van toepassing op de directie en het hoger management. 

“EY heeft een assurance-opdracht uitgevoerd die gericht was op het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid dat de informatie in het Verslag van het Havenbedrijf, de Key figures en 
Kritische Performance Indicatoren (KPI’s), in alle van materieel belang zijnde aspecten juist is weergegeven in overeenstemming met de “Sustainability Reporting Guidelines” G4 (Core) van 
Global Reporting Initiative, de Handreiking maatschappelijke verslaggeving van de Raad voor de Jaarverslaggeving en de interne verslaggevingscriteria van het Havenbedrijf. Op het moment dat 
in de GRI-tabel naar deze hoofdstukken wordt verwezen, is de informatie meegenomen in de scope van de assurance-opdracht. Indien er geen verwijzing is opgenomen naar deze hoofdstukken, 
is er geen assurance van toepassing. Wij verwijzen naar pagina 145 voor de verklaring van de onafhankelijke accountant.”

External Assurance:


GENERAL STANDARD DISCLOSURES

STRATEGY AND ANALYSIS

Page Number (or Link)



G4-DMA

1. Ter Inleiding - 1.1: Voorwoord Algemene Directie p.6
2. Haven en Havenbedrijf Rotterdam - 2.2: Profiel Havenbedrijf Rotterdam / Waardecreatiemodel p.22
5. Bedrijfsvoering - 5.3: Financien p.93
5. Bedrijfsvoering - 5.4: Corporate Governance p.95
7. Overige informatie - 7.1: Toelichting op het jaarverslag p.138

 

G4-EC7

4. Succesfactoren - 4.1: Investeringsklimaat / Investeringen p.46
4. Succesfactoren - 4.3: Bereikbaarheid / Weg / Blankenburgverbinding p.58
4. Succesfactoren - 4.3: Bereikbaarheid / Spoor / Betuweroute p.60
4. Succesfactoren - 4.3: Bereikbaarheid / Spoor / Theemswegtrace p.61

G4-DMA

1. Ter Inleiding - 1.1: Voorwoord Algemene Directie p.6
2. Haven en Havenbedrijf Rotterdam - 2.2: Profiel Havenbedrijf Rotterdam / Waardecreatiemodel p.22
5. Bedrijfsvoering - 5.3: Financien p.93
5. Bedrijfsvoering - 5.4: Corporate Governance p.95
4. Succesfactoren - 4.4: Scheepvaart p.66
7. Overige informatie - 7.1: Toelichting op het jaarverslag p.138

G4-EN6 5. Bedrijfsvoering - 5.2:Duurzame bedrijfsvoering / CO2-Footprint Havenbedrijf Rotterdam p.91

G4-DMA

1. Ter Inleiding - 1.1: Voorwoord Algemene Directie p.6
2. Haven en Havenbedrijf Rotterdam - 2.2: Profiel Havenbedrijf Rotterdam / Waardecreatiemodel p.22
5. Bedrijfsvoering - 5.3: Financien p.93
5. Bedrijfsvoering - 5.4: Corporate Governance p.95
4. Succesfactoren - 4.5: Milieu, veiligheid en leefomgeving p.72
7. Overige informatie - 7.1: Toelichting op het jaarverslag p.138

G4-EN11 4. Succesfactoren - 4.5: Milieu, veiligheid en leefomgeving / Milieu en leefomgeving / Rivier als getijdenpark p.75
4. Succesfactoren - 4.5: Milieu, veiligheid en leefomgeving / Milieu en leefomgeving / Biodiversiteit p.75

G4-DMA

1. Ter Inleiding - 1.1: Voorwoord Algemene Directie p.6
2. Haven en Havenbedrijf Rotterdam - 2.2: Profiel Havenbedrijf Rotterdam / Waardecreatiemodel p.22
5. Bedrijfsvoering - 5.3: Financien p.93
5. Bedrijfsvoering - 5.4: Corporate Governance p.95
4. Succesfactoren - 4.4: Scheepvaart p.66
7. Overige informatie - 7.1: Toelichting op het jaarverslag p.138

G4-EN15 5. Bedrijfsvoering - 5.2: Duurzame bedrijfsvoering / CO2-Footprint Havenbedrijf Rotterdam p.91

G4-DMA

1. Ter Inleiding - 1.1: Voorwoord Algemene Directie p.6
2. Haven en Havenbedrijf Rotterdam - 2.2: Profiel Havenbedrijf Rotterdam / Waardecreatiemodel p.22
5. Bedrijfsvoering - 5.3: Financien p.93
5. Bedrijfsvoering - 5.4: Corporate Governance p.95
4. Succesfactoren - 4.4: Scheepvaart p.66
7. Overige informatie - 7.1: Toelichting op het jaarverslag p.138

G4-EN24 4. Succesfactoren - 4.4: Scheepvaart - Duurzaam scheepvaartverkeer / Waterverontreinigingen p.71
7. Overige informatie - 7.3: Kerncijfers en KPI's / Waterverontreinigingen p.155

G4-DMA

1. Ter Inleiding - 1.1: Voorwoord Algemene Directie p.6
2. Haven en Havenbedrijf Rotterdam - 2.2: Profiel Havenbedrijf Rotterdam / Waardecreatiemodel p.22
5. Bedrijfsvoering - 5.3: Financien p.93
5. Bedrijfsvoering - 5.4: Corporate Governance p.95
4. Succesfactoren - 4.4: Scheepvaart p.66
7. Overige informatie - 7.1: Toelichting op het jaarverslag p.138

G4-EN27

4. Succesfactoren - 4.4: Scheepvaart - Duurzaam scheepvaartverkeer / Stimuleren en belonen lage emissies p.70
4. Succesfactoren - 4.4: Scheepvaart - Duurzaam scheepvaartverkeer / Walstroom zeevaart p.71
5. Bedrijfsvoering - 5.2: Duurzame bedrijfsvoering / Schonere vaartuigen p.92
7. Overige informatie - 4.3: Kerncijfers en KPI's / Waterverontreinigingen p.155

G4-DMA

1. Ter Inleiding - 1.1: Voorwoord Algemene Directie p.6
2. Haven en Havenbedrijf Rotterdam - 2.2: Profiel Havenbedrijf Rotterdam / Waardecreatiemodel p.22
4. Succesfactoren - 4.4: Bereikbaarheid p.57
5. Bedrijfsvoering - 5.3: Financien p.93
5. Bedrijfsvoering - 5.4: Corporate Governance p.95
7. Overige informatie - 7.1: Toelichting op het jaarverslag p.138

G4-EN30 4. Succesfactoren - 4.3: Bereikbaarheid / Ambitie p.57
4. Succesfactoren - 4.5: Milieu, veiligheid en leefomgeving / Milieu en leefomgeving / Verbod ontgassen p.73

G4-DMA

1. Ter Inleiding - 1.1: Voorwoord Algemene Directie p.6
2. Haven en Havenbedrijf Rotterdam - 2.2: Profiel Havenbedrijf Rotterdam / Waardecreatiemodel p.22
5. Bedrijfsvoering - 5.3: Financien p.93
5. Bedrijfsvoering - 5.4: Corporate Governance p.95
4. Succesfactoren - 4.4: Scheepvaart p.66
7. Overige informatie - 7.1: Toelichting op het jaarverslag p.138

G4-EN31 4.Succesfactoren - 4.4:Scheepvaart/Duurzaam scheepvaartverkeer / Stimuleren en belonen lage emissies p.70

G4-DMA

1. Ter Inleiding - 1.1: Voorwoord Algemene Directie p.6
2. Haven en Havenbedrijf Rotterdam - 2.2: Profiel Havenbedrijf Rotterdam / Waardecreatiemodel p.22
4. Succesfactoren - 4.8: Werk p.83
5. Bedrijfsvoering - 5.1: Onze medewerkers p. 89
5. Bedrijfsvoering - 5.4: Corporate Governance p.95
7. Overige informatie - 7.1: Toelichting op het jaarverslag p.138

G4-LA1 7. Overige informatie - 4.3: Kerncijfers en KPI's / Historisch overzicht personeel p.160

G4-DMA

1. Ter Inleiding - 1.1: Voorwoord Algemene Directie p.6
2. Haven en Havenbedrijf Rotterdam - 2.2: Profiel Havenbedrijf Rotterdam / Waardecreatiemodel p.22
5. Bedrijfsvoering - 5.1: Onze medewerkers p. 89
5. Bedrijfsvoering - 5.4: Corporate Governance p.95
7. Overige informatie - 7.1: Toelichting op het jaarverslag p.138

G4-LA4 5. Bedrijfsvoering - 5.1: Onze medewerkers / Duurzame inzetbaarheid / Driejarige cao p.90

G4-DMA

1. Ter Inleiding - 1.1: Voorwoord Algemene Directie p.6
2. Haven en Havenbedrijf Rotterdam - 2.2: Profiel Havenbedrijf Rotterdam / Waardecreatiemodel p.22
5. Bedrijfsvoering - 5.1: Onze medewerkers p. 89
5. Bedrijfsvoering - 5.4: Corporate Governance p.95
7. Overige informatie - 7.1: Toelichting op het jaarverslag p.138

G4-LA6 5. Bedrijfsvoering - 5.1:Onze medewerkers / Duurzame inzetbaarheid / Verzuimpreventie en behandeling p.90

G4-DMA

1. Ter Inleiding - 1.1: Voorwoord Algemene Directie p.6
2. Haven en Havenbedrijf Rotterdam - 2.2: Profiel Havenbedrijf Rotterdam / Waardecreatiemodel p.22
5. Bedrijfsvoering - 5.1: Onze medewerkers p. 89
5. Bedrijfsvoering - 5.4: Corporate Governance p.95
7. Overige informatie - 7.1: Toelichting op het jaarverslag p.138

G4-LA10 5. Bedrijfsvoering - 5.1:Onze Medewerkers / Transitie / Leiderschapsprogramma p.89
5. Bedrijfsvoering - 5.1:Onze medewerkers / Duurzame inzetbaarheid / Fit for the career p.89

MATERIAL ASPECT: EMPLOYMENT

CATEGORY: SOCIAL
SUB-CATEGORY: LABOR PRACTICES AND DECENT WORK

MATERIAL ASPECT: LABOR/MANAGEMENT RELATIONS

MATERIAL ASPECT: OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

MATERIAL ASPECT: TRAINING AND EDUCATION

MATERIAL ASPECT: OVERALL

CATEGORY: ENVIRONMENTAL
MATERIAL ASPECT: ENERGY

MATERIAL ASPECT: BIODIVERSITY

MATERIAL ASPECT: EMISSIONS

MATERIAL ASPECT: EFFLUENTS AND WASTE

MATERIAL ASPECT: PRODUCTS AND SERVICES

MATERIAL ASPECT: TRANSPORT



G4-DMA

1. Ter Inleiding - 1.1: Voorwoord Algemene Directie p.6
2. Haven en Havenbedrijf Rotterdam - 2.2: Profiel Havenbedrijf Rotterdam / Waardecreatiemodel p.22
5. Bedrijfsvoering - 5.1: Onze medewerkers p. 89
5. Bedrijfsvoering - 5.4: Corporate Governance p.95
7. Overige informatie - 7.1: Toelichting op het jaarverslag p.138

G4-LA12

5. Bedrijfsvoering - 5.1:Onze medewerkers / Duurzame inzetbaarheid / Diversiteit p.90
7. Overige informatie - 4.3: Kerncijfers en KPI's / Historisch overzicht personeel  p.160
7. Overige informatie - 4.3: Kerncijfers en KPI's / Man/vrouwverhouding totaal p.161
7. Overige informatie - 4.3: Kerncijfers en KPI's / Kerncijfers en KPI's - Man / vrouwverhouding man. p.161

G4-DMA

1. Ter Inleiding - 1.1: Voorwoord Algemene Directie p.6
2. Haven en Havenbedrijf Rotterdam - 2.2: Profiel Havenbedrijf Rotterdam / Waardecreatiemodel p.22
4. Succesfactoren - 4.5: Milieu, veiligheid en leefomgeving p.72
5. Bedrijfsvoering - 5.4: Corporate Governance p.95
7. Overige informatie - 7.1: Toelichting op het jaarverslag p.138

G4-SO1
4. Succesfactoren - 4.3: Bereikbaarheid / Weg / Blankenburgverbinding p.58
4. Succesfactoren - 4.3: Bereikbaarheid / Weg / Containertransferium p.58
4. Succesfactoren - 4.3: Bereikbaarheid / Spoor / Theemswegtrace p.61

G4-DMA

1. Ter Inleiding - 1.1: Voorwoord Algemene Directie p.6
2. Haven en Havenbedrijf Rotterdam - 2.2: Profiel Havenbedrijf Rotterdam / Waardecreatiemodel p.22
4. Succesfactoren - 4.4:Scheepvaart - Veilig scheepvaartverkeer p.66
5. Bedrijfsvoering - 5.1: Onze medewerkers p. 89
5. Bedrijfsvoering - 5.4: Corporate Governance p.95
7. Overige informatie - 7.1: Toelichting op het jaarverslag p.138

G4-PR1 4. Succesfactoren - 4.4:Scheepvaart - Veilig scheepvaartverkeer p.66

G4-DMA

1. Ter Inleiding - 1.1: Voorwoord Algemene Directie p.6
2. Haven en Havenbedrijf Rotterdam - 2.2: Profiel Havenbedrijf Rotterdam / Waardecreatiemodel p.22
4. Succesfactoren - 4.4:Scheepvaart - Veilig scheepvaartverkeer p. 66
5. Bedrijfsvoering - 5.1: Onze medewerkers p. 89
5. Bedrijfsvoering - 5.4: Corporate Governance p.95
7. Overige informatie - 7.1: Toelichting op het jaarverslag p.138

G4-PR5 2. Haven en Havenbedrijf Rotterdam - 2.2: Profiel Havenbedrijf Rotterdam / Stakeholders p.24
7. Overige informatie - 7.1: Toelichting op het jaarverslag / Dialoog met stakeholders p.139/140

MATERIAL ASPECT: CUSTOMER HEALTH AND SAFETY

MATERIAL ASPECT: PRODUCT AND SERVICE LABELING

SUB-CATEGORY: SOCIETY

SUB-CATEGORY: PRODUCT RESPONSIBILITY

MATERIAL ASPECT: DIVERSITY AND EQUAL OPPORTUNITY

MATERIAL ASPECT: LOCAL COMMUNITIES



7.8 Afkortingen en begrippen

Afkorting/Begrip Toelichting

A Aanvaringen Nautische ongevallen tussen schepen en andere (varende) objecten.

Achterland De gebieden die voor hun invoer en uitvoer zijn aangewezen op een haven.

Agribulk Agrarische massagoederen, zoals granen, oliehoudende zaden en veevoedergrondstoffen.

B Barge Binnenvaartschip.

Biomassa Biologisch afbreekbaar deel van landbouwproducten en afvalstoffen dat wordt gebruikt voor

energieopwekking.

Breakbulk Goederen waarvan de hoeveelheid niet naar maat of gewicht maar per stuk wordt opgegeven. Dit

in tegenstelling tot stortgoed of bulkgoed. Breakbulk of stukgoederen worden los vervoerd of in

kisten, kratten, vaten of balen.

Bulkgoed Goederen die niet per stuk (zoals containers, dozen) maar los in het ruim van een schip worden

gestort (bijv. ruwe olie, steenkolen, ijzererts, granen). Andere gebruikte termen voor bulkgoed zijn

massagoed of stortgoed.

Bunkeren Innemen van brandstof of drinkwater bij schepen.

C Cargadoors Iemand die  zorgt dat schepen in een haven kunnen aanleggen, gelost en geladen kunnen worden

en dat de douaneformaliteiten geregeld worden.

CEO Chief Executive Officer. Algemeen directeur.

CER Container Exchange Route.

CFO Chief Financial Officer. Financieel directeur.

CO2-afvang en -opslag CO2 die ontstaat in een fabriek of energiecentrale wordt afgevangen. Vervolgens gaat de CO2,

meestal vloeibaar gemaakt, per schip of via pijpleidingen naar opslagplaatsen. In Nederland ligt

een CO2-leidingennetwerk, dat is bedoeld voor gebruik van CO2 in de gewassenteelt: het loopt van

het Rotterdamse havengebied naar tuinders en kassen in het Westland.

Container Port Groeiconcept dat tot doel heeft het laten groeien van het marktaandeel van Rotterdam binnen de

marktsector containers.

COO Chief Operating Officer. Operationeel directeur.

Corporate Governance Code Aanduiding van de manier waarop een bedrijf zijn organisatie stuurt. Van moderne (veelal

beursgenoteerde) bedrijven wordt verwacht dat zij een duidelijke 'corporate governance code'

geïmplementeerd hebben. 

D DCMR Milieudienst Rijnmond Milieudienst van en voor de Rijnmondgemeenten en de provincie Zuid-Holland. Werkt in opdracht

van de provincie Zuid-Holland en de gemeenten uit de regio Rijnmond.

Deltalinqs Belangenvereniging van ondernemers in de haven van Rotterdam.

Droge bulk- of massagoederen Vaste goederen die in bulk worden vervoerd zoals ertsen, steenkool en granen.

E ECA Emission Control Area.

E-nose Meetinstrument ter identificatie van gevaarlijke gassen.

ESI Environmental Ship Index. Index die de milieuprestatie van schepen weergeeft over de uitstoot van

luchtverontreiniging (NOx en SOx) en CO2.

F Feeder Transportdienst die lokaal wordt gebruikt voor het aanleveren en afhalen van goederen.

Footprint CO2 Een milieumaat voor het bedrijfsleven. Bedrijven die hiermee bezig zijn maken op deze wijze

inzichtelijk hoeveel CO2 hun bedrijf uitstoot. Door deze footprint is eenvoudig te zien waar

CO2-uitstoot kan worden gereduceerd.

G Gate terminal Gas Access To Europe: importterminal op de Maasvlakte voor vloeibaar aardgas (LNG).

Gateway Toegangspoort.
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Global Strategic Partnership Een getekende overeenkomst waarin partijen afspreken dat er market intelligence wordt gedeeld

en/of investeringsmogelijkheden worden geïdentificeerd en/of business opportunities worden

gecreëerd en/of toegang wordt verkregen tot markten en/of expertise wordt uitgewisseld en/of joint

ventures op het gebied van havenontwikkeling/havenmanagement kunnen worden opgericht.

Gold Standard-emissiecredits Emissierechten die gekocht kunnen worden om CO2–uitstoot te compenseren. Door deze

emissierechten te kopen, wordt er geïnvesteerd in projecten die elders CO2-reductie opleveren.

GRI Global Reporting Initiative. Niet-gouvernementele organisatie die wereldwijd standaarden

ontwikkelt voor maatschappelijke jaarverslaggeving.

H Hamburg-Le Havre range Gebied in West-Europa waar veel havens liggen. De grootste havens binnen deze range zijn

Rotterdam, Antwerpen, Amsterdam, Hamburg en Le Havre. De totale markt waar wij ons

marktaandeel op baseren bestaat uit de havens binnen deze reeks.

HaMIS Havenmeester Management Informatie Systeem. Een informatiesysteem voor

scheepvaartbegeleiding.

Havenvisie-partners Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs, gemeente Rotterdam, provincie Zuid-Holland en het Rijk.

Hub Mainport, middelpunt.

I ISO 14064 Internationale eisen en richtlijnen voor monitoring en verificatie van de uitstoot van broeikasgassen.

ISO 55001 Internationale norm die de eisen voor het ontwikkelen, implementeren, onderhouden en verbeteren

van een management systeem voor assetmanagement specificeert.

J Joint venture Samenwerking tussen 2 of meer ondernemingen.

L LNG Liquified Natural Gas. Aardgas in vloeibare vorm.

M MER Milieueffectrapportage.

MIM Milieu Informatie Management.

Modal shift Verschuiving van vervoer over weg naar de schonere modaliteiten water en spoor.

Modal split Verhouding tussen vervoer over weg, water en spoor.

MSW Maritime Single Window.

MTO Medewerkerstevredenheidsonderzoek.

Mton Miljoen ton = Megaton.

MultiCore Joint venture tussen Havenbedrijf Rotterdam en Vopak Chemicals Logistics. Exploitatie

pijpleidingen.

MVO Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

N Nat massagoed Vloeibare bulkgoederen, zoals ruwe olie, vloeibaar aardgas.

Nautisch ongeval Een ongewilde gebeurtenis die een schip tijdens de vaart overkomt. Er wordt een onderscheid

gemaakt tussen nautische ongevallen, significante nautische ongevallen en zogenoemde bijna-

aanvaringen (near-miss situations).

Nearshore Het uitbesteden van zakelijke activiteiten aan een organisatie of persoon in relatief dichtbij gelegen

landen.

NECA NOx Emission Control Area (stikstofemissiereductie).

NEI Nautische Efficiency Index.

NO2 Stikstofdioxide.

NSI Nautische Safety Index.

O Offshore Activiteiten die op enige afstand van de kust plaatsvinden, meestal gericht op exploratie en winning

van olie, wind en gas. 

P Petajoule Eenheid van energie.

Petrochemie Chemische nijverheid op basis van aardolie.
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Plug & Play-gebied Direct klaar voor gebruik. Alle nutsvoorzieningen zijn aanwezig. Populaire vertaling: insteken en

werken.

PRA Port Risk Assessment.

PRINCE2 PRojects IN Controlled Environments 2. Gestructureerde methode voor projectmanagement. Deze

methode is gericht op het management, de besturing en de organisatie van een project.

R RCI Rotterdam Climate Initiative. Samenwerkingsverband tussen Havenbedrijf Rotterdam, gemeente

Rotterdam, Deltalinqs en DCMR Milieudienst Rijnmond om de CO2-uitstoot van de regio Rotterdam

te beperken.

RDM-terrein Gebied binnen de Rotterdamse Stadshavens op de Heijplaat waar vroeger de Rotterdamse

Droogdok Maatschappij gevestigd was.

ROAD Rotterdam Opslag en Afvang Demonstratieproject.

RoRo Roll on/roll off. Vervoer van rollend materieel dat in en uit het schip kan worden gereden (bijv.

auto’s).

RvC Raad van Commissarissen.

S (goederen)Segment Groep goederensoorten met overeenkomende eigenschappen. Een voorbeeld van een

goederensegment is droog massagoed.

Schaliegas Aardgas dat zit opgesloten in schalie, een hard gesteente.

Scheepsbewegingen Scheepsbewegingen zijn feitelijk plaatsgevonden reizen binnen een scheepsbezoek.

Scheepsbezoek Een scheepsbezoek is de fysieke binnenkomst van een aangemeld zeeschip in de Rotterdamse

haven.

Scope 1-emissie Directe CO2-emissie van Havenbedrijf Rotterdam zelf.

Scope 2-emissie Indirecte CO2-emissie uit de productie van energie die Havenbedrijf Rotterdam zelf verbruikt.

Scope 3-emissie Overige indirecte CO2-emissie.

SEI Safety and Environmental Index. Index waarmee de (Rijks)Havenmeester meet in welke mate aan

boord van de (zee)scheepvaart regels op het gebied van veiligheid en milieu worden nageleefd.

Shortsea Vervoer van goederen over een traject dat voor een deel uit zee of oceaan bestaat, maar waarbij

de oceaan niet wordt gekruist.

SIPC Sohar Industrial Port Company.

SO2 Zwaveldioxide.

SOM Strategisch Omgevingsmanagement.

Stukgoed Goederen waarvan de hoeveelheid niet naar maat of gewicht maar per stuk wordt opgegeven. Dit

in tegenstelling tot stortgoed of bulkgoed. Stukgoederen worden los vervoerd of in kisten, kratten,

vaten of balen.

Supply chain Logistieke keten.

T TENT-T Trans-Europese Netwerken voor Transport. Infrastructuur die over de landsgrenzen heen gaat

(bijv. de Betuwelijn).

TEU of Twenty-foot Equivalent

Unit

Eenheid voor het meten van de capaciteit van een containerschip of containerterminal. 1 TEU komt

overeen met een lading van een container van 20 voet (= 6,096 meter).

TEW Tankterminal Europoort West. Terrein in het havengebied op de Kop van de Beer waar een

olieterminal zal worden gebouwd.

V Verlader Partij die een lading wenst te laten vervoeren.

W We-nose Netwerk van E-noses.

WNF Wereld Natuur Fonds.
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World Economic Forum Onafhankelijke internationale organisatie die bedrijven, politici, academici en andere leiders bij

elkaar brengt voor dialoog en debat over verbetering van de toestand van de aarde.
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Uitgave

Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Redactie en bewaking consistentie

Communications & External Affairs, Finance

Controle op juistheid, volledigheid en relevantie

Interne Audit Dienst

Realisatie online- en PDF-publicatie

Communications & External Affairs

Vormgeving en opmaak

Communications & External Affairs

Technische realisatie en hosting

Clockwork | Het Digitale Engagement bureau van Ordina

AV producties

IJsbreker TV, AV t/m Z - Audiovisuele Communicatie

Fotografie

Freek van Arkel, Erik Bakker, Ernst Bode, Jan Brouwer, Jannes Linders, Siebe Swart

Feedback

Graag horen wij wat de lezers van ons jaarverslag vinden. Neem contact op middels onderstaand e-mailadres.

Contact

Bezoekadres

Havenbedrijf Rotterdam N.V.

World Port Center (WPC)

Wilhelminakade 909

3072 AP Rotterdam

Havennummer 1247

Postadres

Postbus 6622

3002 AP Rotterdam

T: 010-252 10 10

E: info@portofrotterdam.com

W: www.portofrotterdam.com
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