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VOORWOORD VAN DE ALGEMENE DIRECTIE

Blijvend werken aan de toekomst

Het haven- en industriecomplex in Rotterdam heeft een sterke positie. De groeimarkten ontwikkelen zich positief 

en de nieuwe markten groeien. Ook in financieel opzicht gaat het goed. Met een omzet van 706,6 miljoen 

euro en een EBITDA van 433,4 miljoen euro zorgen onze activiteiten ervoor dat we voldoende mogelijkheden 

houden om te investeren. Die positie blijft naar verwachting ook de komende jaren stabiel. Tegelijkertijd zien 

we ontwikkelingen in de wereld, op nationaal niveau en binnen de haven, die ervoor zorgen dat het op termijn 

geen vanzelfsprekendheid is om succesvol te blijven. Met onze strategie spelen we daar actief op in.

Grootste haven

Met een totale overslag van 469,4 miljoen ton zijn we opnieuw veruit de grootste haven van Europa. In 2019 

investeerden we 338,3 miljoen euro in onder meer het beter bereikbaar, veiliger, efficiënter en duurzamer 

maken van de haven. 

Belangrijke ontwikkelingen

We hebben te maken met afnemende markten in de fossiele industrie en nieuwe verdienmodellen die 

mogelijkheden bieden. Geopolitieke ontwikkelingen spelen ook een belangrijke rol. Zo zagen we in 2019 

spanningen tussen de grote handelsblokken. Ook heerst er aanhoudende onzekerheid over de invoering van 

handelstarieven na de Brexit. Door deze ontwikkelingen zijn de vooruitzichten voor verdere groei van de 

wereldhandel onzeker. 

Onze rol in een veranderende wereld

In de veranderende wereld treden wij onder andere op als regisseur in het haven- en industriecomplex. Dit 

houdt in dat wij actief zijn in de ontwikkeling van het klantenportfolio en het initiëren van nieuwe activiteiten. 

We komen niet alleen met initiatieven, we voeren ze veelal samen met klanten en partners ook uit. De inrichting 

van een efficiënt energie- en grondstoffensysteem vinden we belangrijk, zodat bestaande activiteiten toekomst 

hebben en tegelijkertijd nieuwe bedrijvigheid zich vestigt. De komst van Black Bear Carbon (hergebruik 

autobanden) en uRecycle (hergebruik batterijen) zijn mooie voorbeelden van de laatste categorie.  
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Ook noemen we hier graag de komst van Innocent als eerste grote speler in de Rotterdamse Food Hub. Op dit 

60 hectare groot nieuwe terrein investeert het Havenbedrijf Rotterdam om bedrijven uit de agrofood-sector 

optimaal te faciliteren. De producent van smoothies en vruchtensappen startte in het najaar van 2019 met de 

voorbereidingen van de bouw van een CO2-neutrale fabriek.

Investeringen op een hoog niveau

Het investeringsportfolio is met een omvang van circa 1,5 miljard euro voor de komende vijf jaar goed gevuld. 

Een deel daarvan vindt zijn weg naar innovatieve projecten binnen de energietransitie en digitalisering van de 

logistieke keten. In 2019 lagen de investeringen ook op een hoog niveau. Daarbij kijken we uiteraard 

nauwkeurig naar de innovatie en de kosten. Een goed voorbeeld hiervan is onze slimme aanpak van de 

aanleg en het onderhoud van de maritieme infrastructuur. Door een totaalpakket aan optimalisaties en 

ontwerptools vinden we innovatieve manieren om te besparen op investeringen. Het gebruik van minder en/of 

slimmere materialen speelt daarin een belangrijke rol. Een voorbeeld is het beschermen van kademuren tegen 

corrosie met opgedrukte stroom. De nieuwe inzichten zijn toepasbaar voor onze klanten en voor onszelf. We 

benaderen onze klanten proactief met mogelijkheden voor hogere prestaties van de maritieme infrastructuur. 

Daarnaast werken we voor onze klanten hard aan het verhogen van de betrouwbaarheid in de logistieke 

keten. Zo werd in 2019 de eerste paal geslagen voor de Container Exchange Route, zodat de uitwisseling van 

containers tussen de diepzeeterminals wordt geoptimaliseerd. De aanleg van het Theemswegtracé, waarbij 

een deel van de havenspoorlijn wordt omgelegd, ligt op schema. 

Digitale transformatie

We investeerden ook in digitalisering. Als onafhankelijke partij nemen wij graag onze verantwoordelijkheid om 

digitaliseringsprocessen aan te jagen, externe deskundigheid te betrekken en sterke coalities te smeden. We 

bouwden verder aan een sterke digitale basis, met integratie van datamanagement en services als belangrijk 

kenmerk. Onze producten en diensten hebben betrekking op de scheepvaart, commercie, havenontwikkeling 

en beheer, bedrijfsvoering, logistiek en bereikbaarheid. We volgen twee sporen: beter inzicht in de efficiëntie 

van logistieke processen en beter beheer en management van de haveninfrastructuur. Een voorbeeld van het 

laatste spoor is de ontwikkeling van een digital twin van de haven met behulp van een IoT-platform. We zijn 
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een pilot gestart in samenwerking met ESRI, IBM en Cisco. Het aantal digitale producten dat wij voor het 

eerste spoor ontwikkelen, invoeren en verkopen nam in 2019 snel toe. Aansprekende voorbeelden van 

doorontwikkelde producten zijn Pronto en Navigate. Nieuw in 2019 waren onder meer Boxinsider en OnTrack. 

Met onze initiatieven in de digitale transformatie van haven en logistiek verhogen we de efficiëntie in de grote 

handelsroutes, verlagen we de kosten en reduceren we de CO2-uitstoot.

Focus is belangrijk

Wij zijn ervan overtuigd dat we in het haven- en industriecomplex een koplopersfunctie vervullen in de 

energietransitie. We kunnen koploper zijn en blijven door concrete projecten uit te voeren langs de lijnen van 

‘in-3-stappen-duurzaam’. Dit past ook in het Nationaal Klimaatakkoord van 2019 en in de Europese Green 

Deal die waarde toekennen aan een clusteraanpak, ontwikkeling van infrastructuur en de combinatie van 

elektrificatie en waterstof. We werken de kansrijke projecten graag samen met het Rijk uit. Daarbij constateren 

wij dat het tempo van plan- en besluitvorming en realisatie omhoog kan en moet. Daarnaast vinden we het 

belangrijk dat invoering van de CO2-heffing gelijk opgaat met het realiseren van noodzakelijke fysieke 

infrastructuur, zodat bedrijven in staat zijn om hun CO2-footprint te verlagen. Dat is belangrijk voor het 

vestigingsklimaat en de concurrentiepositie van Nederland. Porthos bijvoorbeeld, kan daaraan een bijdrage 

leveren. Met dit project om CO2 af te vangen en op te slaan boekten we in 2019 belangrijke vooruitgang. 

Samen met partners

Naast het voeren van regie, jagen we ook aan. We praten al langer over het benutten van restwarmte uit het 

haven- en industriegebied. In nauw overleg met alle betrokken partners besloot het ministerie van Economische 

Zaken in 2019 dat Gasunie de warmteleiding door het midden van Zuid-Holland gaat aanleggen. Samen 

zorgen we voor de aansluiting op het haven- en industriecomplex. Met deze beslissing zijn we in staat om de 

waardevolle reststromen uit het Rotterdamse haven- en industriecomplex ten volle te benutten. Een andere 

belangrijke ontwikkeling binnen de energietransitie is het aansluiten van de grote offshoreschepen van 

Heerema op walstroom. Dit doen we in nauwe samenwerking met Eneco die in de directe omgeving van de 

walstroomlocatie elektriciteit levert via windmolens. Ook belangrijk: samen met zestien bedrijven en 

organisaties werken we in het project H-vision aan de waterstofeconomie in Rotterdam. Een ontwikkeling die 

ons in staat kan stellen de CO2-emissies in lijn met de doelstelling voor 2030 aanzienlijk omlaag te brengen. 
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Vertrouwen in de toekomst

Het afgelopen jaar presenteerden we samen met onze convenantpartners de herijkte Havenvisie. Deze visie 

fungeert als kompas, de ambities staan als een stip op de horizon. Samenwerking is bij de transitie van het 

Rotterdamse haven- en industriecomplex cruciaal. Er is investeringsbereidheid en instituten, zoals de Erasmus 

Universiteit, TU Delft, SmartPort en de RDM-campus zorgen voor een hoog kennisniveau. De bestaande 

intensieve samenwerking tussen bedrijven, organisaties, onderwijsinstellingen en overheid maken Rotterdam tot 

een ideale plaats voor innovaties op gebieden als de energietransitie en digitalisering. Daarvoor zijn we dankbaar 

en het versterkt ons vertrouwen in een duurzame toekomst voor het Rotterdamse haven- en industriecomplex. 

We zijn succesvol vanuit een ondernemende en slagvaardige organisatie. Dat kunnen we zijn door de inspanningen 

van onze medewerkers. Daarvoor zijn we ze veel dank verschuldigd. Ook onze klanten en andere stakeholders, voor 

wie wij uiteindelijk ons werk verrichten, bedanken wij voor hun betrokkenheid, het in ons gestelde vertrouwen en 

de samenwerking. Deze goede relaties zetten wij in 2020 graag onverminderd voort.

Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Rotterdam, 20 februari 2020

De Algemene Directie

Allard Castelein, Ronald Paul en Vivienne de Leeuw
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2019 IN CIJFERS

OVERSLAG

469,4 MILJOEN TON

MARKTAANDEEL

36,4 %

OMZET

-0,1 %

NAAR

706,6 MILJOEN EURO

TOEGEVOEGDE WAARDE

6,2 % 385.000 BANEN

Goederenoverslag 

De overslag bleef stabiel in 2019. De overslag 

van containers zorgde voor de meeste groei. 

Financieel resultaat 

In 2019 nam de omzet van het Havenbedrijf 

af met 0,1% ten opzichte van het vorige jaar.

Toegevoegde waarde 

De toegevoegde waarde van de Rotterdamse 

haven bedroeg 45,6 miljard euro (6,2%) 

van het bbp (laatst bekende cijfer).

Werkgelegenheid 

De Rotterdamse haven bood (direct en 

indirect) werk aan 385.000 mensen in 

Nederland (laatst bekende cijfer). 
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1  MAJOR INCIDENT 

NAUTISCH

Veiligheid 

In augustus deed zich een zeer ernstig ongeval 

voor. Bij een aanvaring tussen een speedboot 

en een sloep op de Nieuwe Maas viel 1 dodelijk 

slachtoffer en meerdere (zwaar)gewonden. 

86,6 PUNTEN (UIT 100)

Reputatie Rotterdamse haven 

De Rotterdamse haven heeft een uitstekende 

reputatie onder omwonenden.

BRUTO INVESTERINGEN 
338,3 MILJOEN EURO

Investeringen 

In 2019 investeerde het Havenbedrijf 

Rotterdam 324,9 miljoen euro in 

klantgebonden, publieke infrastructuur en 

in bedrijfsmiddelen en 13,4 miljoen euro in 

deelnemingen. 

Duurzame bedrijfsvoering HbR 

Uit het medewerkersonderzoek blijkt dat 

47,5% van onze medewerkers betrokken en 

bevlogen is. Een goede score ten opzichte 

van de benchmark (39,7%).

BETROKKEN EN BEVLOGEN 

MEDEWERKERS

47,5 % 
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MIJLPALEN 2019
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Rotterdam food hub

Het bedrijventerrein van 60 hectare wordt 

speciaal ingericht om bedrijven uit de 

‘agrofood’ sector optimaal te faciliteren. 

Smoothiemaker Innocent vestigt zich als 

eerste in de Food Hub.

Containerschip bunkert LNG in 
Rotterdam tijdens overslag

Voor het eerst bunkerde een schip tijdens 

het overslaan van containers LNG in 

Europa.

10 jaar FutureLand

Op 1 juni vierde FutureLand haar 10 jarig 

bestaan. De afgelopen jaren bezochten meer 

dan 1 miljoen bezoekers ons informatiecentrum 

over de Rotterdamse haven.

Grootste containerschip ter 
wereld in Rotterdam

MSC Gülsün arriveerde 3 september aan 

de kade van de APMT 2 terminal in de 

Rotterdamse haven.  

Het 400 meter lange en 62 meter brede 

schip heeft een capaciteit van 23.756 TEU.



Verdieping Nieuwe Waterweg

In 2019 voltooiden het Havenbedrijf 

Rotterdam en Rijkswaterstaat de verdieping 

van de Nieuwe Waterweg en de Botlek. 

Over een lengte van 25 kilometer is de 

waterweg anderhalve meter verdiept.

Porthos

De projectorganisatie Porthos (EBN, Gasunie 

en Havenbedrijf Rotterdam) heeft met 

ExxonMobil, Shell, Air Liquide en Air Products 

een samenwerkingsovereenkomst gesloten 

om de komende driekwart jaar parallel te 

werken aan de voorbereiding van afvang, 

transport en opslag van CO2. De afvang 

moet bij deze raffinaderijen en waterstof-

producenten in Rotterdam gaan plaatsvinden.

Lancering Boxinsider

In oktober lanceerde het Havenbedrijf 

Rotterdam ‘Boxinsider’. Via deze applicatie 

kunnen verladers en expediteurs elk moment 

zien waar hun containers zich bevinden.

SOHAR Port and Freezone viert 
haar vijftienjarig bestaan

Op 4 november 2019 werd in Oman het 

vijtienjarig bestaan van SOHAR Port and 

Freezone gevierd.
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HET HAVENGEBIED

Met een totale overslag van 469,4 miljoen ton goederen is de haven van Rotterdam ook in 2019 de 

grootste zeehaven van Europa. De haven dankt deze positie onder andere aan de goede bereikbaarheid 

via zee, klanten van wereldklasse, voldoende ontwikkelruimte, de natuurlijke achterlandverbindingen en 

toenemende aandacht voor sociale infrastructuur. Met een maximale waterdiepte van 24 meter is het als 

enige van de vier grootste havens in de Hamburg-Le Havre range onbeperkt toegankelijk voor de meest 

diepstekende schepen. In de haven komen zeevaart, binnenvaart, spoor, weg en pijpleiding samen. In 

2019 ontvingen we 29.491 zeeschepen en 85.969 binnenvaartschepen in de haven van Rotterdam.
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TOEGEVOEGDE WAARDE

De toegevoegde waarde van de Rotterdamse haven bedroeg in 2017 (laatst bekende cijfer) ruim 45,6 

miljard euro (inclusief achterwaartse en voorwaartse effecten). Dat is 6,2% van het Nederlandse bruto 

binnenlands product (bbp).  

 

Bron: ‘Het Rotterdam Effect – Impact van mainport Rotterdam op de Nederlandse economie’ door de Erasmus Universiteit Rotterdam.
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VISIE OP DE HAVEN EN INDUSTRIE
 

Door disruptieve trends als energietransitie en digitalisering verandert de wereld om ons heen fundamenteel. 

Dit vormde de aanleiding voor het Havenbedrijf Rotterdam om samen met onze convenantpartners (het Rijk, 

de provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam en Deltalinqs) de bestaande Havenvisie te herijken.  

Hierin verandert de invulling van de centrale concepten Rotterdam als industriecomplex van wereldniveau en 

logistiek knooppunt uit de Havenvisie 2030. Dit is het gevolg van het één-op-één overnemen van de ambitieuze 

doelstellingen, zoals opgenomen in de Rotterdamse bijdrage aan het Nationaal Klimaatakkoord (van de havens 

van Rotterdam en Moerdijk). Hiermee streeft Rotterdam ernaar om koploper te zijn op het gebied van duurzame 

en efficiënte ketens en duurzame industrie.

De transities leiden tot sterkere verwevenheid van haven en stad. Een sterk logistiek knooppunt en industriecomplex 

bevorderen de internationale positie van Rotterdam als meest diverse en concurrerende maritieme hoofdstad 

van Europa (Rotterdam Maritime Capital) en andersom. Daarnaast bieden de transities kansen om meer 

hoogwaardige stedelijke economische activiteiten aan te trekken omdat innovatieve maakindustrie, kennisinstellingen 

en zakelijke (digitale) dienstverlening steeds sterker in elkaar grijpen. 

Tenslotte krijgen de door de Verenigde Naties vastgestelde Sustainable Development Goals (SDG’s) voor duurzame 

ontwikkeling een centrale plaats. Hiermee onderstrepen de convenantpartners het belang van het creëren van 

maatschappelijke en economische waarde.
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BIJDRAGE AAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
 

De zeventien Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties vormen het internationale 

referentiepunt voor duurzame ontwikkeling voor alle landen in de wereld. We koppelden onze materiële 

thema’s aan de hoofd- en subdoelstellingen van de SDG’s. Aan de hand van onze KPI’s meten we onze directe 

bijdrage aan het behalen van de SDG’s in Nederland, waarbij we ons focussen op vijf SDG’s (3, 7, 8, 9 en 13).
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MARKTPOSITIE

In 2019 behield Rotterdam zijn marktleiderspositie in de Hamburg–Le Havre range ten aanzien van de totale 

overslag. Ten opzichte van 2018 daalde ons marktaandeel door een daling in droog en nat massagoed van 

36,7% naar 36,4% (tot en met het derde kwartaal 2019). De cijfers wijzen uit dat Rotterdam veruit de grootste 

haven van Europa is.

Met 469,4 miljoen ton eindigde het totale overslagvolume van de Rotterdamse haven (inclusief zeehaven 

Dordrecht) in 2019 nipt hoger dan vorig jaar (2018: 469,0 miljoen ton). Containeroverslag zorgde voor de 

meeste groei met 2,5% meer volume in tonnen. Gemeten in TEU, de standaardmaat voor containers, was de 

groei 2,1% en kwam het jaartotaal uit op 14,8 miljoen TEU. Daarmee behoudt de grootste containerhaven van 

Europa zijn positie in dit strategisch belangrijke marktsegment.

Droog massagoed

De Rotterdamse haven biedt voldoende faciliteiten voor de overslag van droog massagoed. Door onze ligging en 

de diepte van de haven kunnen schepen zonder belemmeringen in Rotterdam terecht. Een onder druk staande 

markt zorgde voor een daling in de overslag met 4,0% ten opzichte van 2018. Vooral de kolenoverslag daalde fors. 

Doordat er meer energie opgewekt werd met zon, wind en gas, daalde de overslag van energiekolen. Ook de 

cokeskolen stonden onder druk door de dalende staalproductie in Duitsland. De overslag van ijzererts & schroot bleef 

nagenoeg gelijk aan 2018. De overslag van biomassa nam toe met 62,8% door de import van houtpellets voor 

de bijstook in kolencentrales.
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Nat massagoed

De overslag van nat massagoed liet in 2019 een kleine daling zien ten opzichte van 2018 (-0,3%). Binnen dit 

segment daalde de overslag van minerale olieproducten als gevolg van minder aan- en afvoer van stookolie. 

Een neerwaartse trend van de laatste jaren die versterkt wordt door minder handel in stookolie als gevolg 

van de nieuwe wereldwijde uitstootregels voor de scheepvaart per 2020. De overslag van ruwe olie kwam 

voor het vijfde jaar boven 100 miljoen ton uit en liet een toename van 3,9% zien. Raffinaderijen in Rotterdam 

en aan Rotterdam verbonden, zijn na investeringen in hun installaties van de afgelopen jaren meer gaan 

produceren en hadden daardoor meer aanvoer van ruwe olie nodig. De stijging bij overig nat massagoed betreft 

voornamelijk de import van biobrandstoffen. In 2019 bedroeg de totale overslag van LNG 7,1 miljoen ton, een 

groei van 36,6% ten opzichte van 2018. De toename van de LNG-overslag kwam vooral doordat een groter deel 

van het gas dat is gewonnen rond de Atlantische oceaan in Europa is ingevoerd in plaats van geëxporteerd naar Azië.

Containers

De Rotterdamse haven is met een marktaandeel van 31,7% (tot en met het derde kwartaal 2019) marktleider in 

het containersegment in de Hamburg-Le Havre range. Dit betekent dat Rotterdam de belangrijkste container-gateway 

en transshipmenthaven in Europa is. Ten opzichte van 2018 (31,7%) bleef ons marktaandeel gelijk. In 2019 werd er 

152,9 miljoen ton overgeslagen in de Rotterdamse haven. Na een goede start in het eerste halfjaar is de containeroverslag 

vrijwel niet gegroeid. De algehele groei liep iets terug door met name minder industriële productie in Duitsland.

Roll-on Roll-off en overig stukgoed

De haven van Rotterdam is een belangrijke logistieke hub voor de import en export van Roll-on Roll-off 

(RoRo) lading. Het marktaandeel van RoRo-overslag in Rotterdam in de Hamburg–Le Havre range steeg 

van 36,1% (tot en met het derde kwartaal van 2018) tot 36,8% (tot en met het derde kwartaal van 2019).

In 2019 stegen de RoRo-overslagvolumes licht ten opzichte van 2018. De overslag kende in 2019 een grillig 

verloop, vooral onder invloed van de Brexit. In het eerste kwartaal werden er in de aanloop naar de eerste 

Brexitdatum veel extra voorraden ingeslagen. Na het uitstel daalden de volumes om in september weer toe 

te nemen in aanloop van de nieuwe Brexitdatum. Onze inschatting is dat we het effect van de Brexit gaan 

voelen door afnemende handel, douane- en inspectiefricties en door de komst van importtarieven.

De overslag van overig stukgoed nam ten opzichte van 2018 toe met 2,9%. In het licht van de algemene 

ontwikkeling van de overslag in andere Europese zeehavens is dit een bijzonder goed resultaat.
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OVERSLAG ROTTERDAMSE HAVEN

Rotterdam is door de geografische ligging de toegangspoort tot de Europese markt en een belangrijk knooppunt voor
wereldwijde goederenstromen. Bedrijven gericht op energietransitie en circulaire economie winnen aan belang. In ons
haven- en industriecomplex bieden we ze ruimte om zich te vestigen.

De haven van Rotterdam is de grootste van Europa. Het is ons doel om de positie van Rotterdam als marktleider te
behouden en te versterken.

Overslag Rotterdamse haven 
Met 469,4 miljoen ton eindigde het totale overslagvolume van de Rotterdamse haven (inclusief zeehaven Dordrecht) in
2019 nipt hoger dan vorig jaar (2018: 469,0 miljoen ton). Containeroverslag zorgde voor de meeste groei met 2,5% meer
volume in tonnen. Gemeten in TEU, de standaardmaat voor containers, was de groei 2,1% en kwam het jaartotaal uit op
14,8 miljoen TEU. Daarmee behoudt de grootste containerhaven van Europa zijn positie in dit strategisch belangrijke
marktsegment.

Overslag Rotterdamse haven
(Brutogewicht x 1.000 metrische tonnen) 2019 2018 Verschil (aantal) Verschil (%)

Ertsen en schroot 30.006 30.059 -53 -0,2%

Kolen 22.449 26.356 -3.907 -14,8%

Agribulk 9.809 9.853 -44 -0,4%

Biomassa 887 545 342 62,8%

Overig droog massagoed 11.333 10.802 531 4,9%

Subtotaal droog massagoed 74.485 77.615 -3.130 -4,0%

Ruwe olie 104.200 100.294 3.906 3,9%

Minerale olieproducten 68.164 77.673 -9.509 -12,2%

LNG 7.149 5.234 1.915 36,6%

Overig nat massagoed 31.697 28.640 3.057 10,7%

Subtotaal nat massagoed 211.211 211.840 -629 -0,3%

Totaal massagoed 285.696 289.455 -3.759 -1,3%

Deepsea 95.782 93.062 2.720 2,9%

Feeder 30.510 27.640 2.870 10,4%

Shortsea 26.613 28.406 -1.793 -6,3%

Containers 152.905 149.111 3.794 2,5%

Roll-on Roll-off 24.253 24.057 196 0,8%

Overig stukgoed 6.548 6.361 187 2,9%

Totaal breakbulk 30.801 30.418 383 1,3%

Totaal stukgoed 183.706 179.529 4.177 2,3%

Totale overslag 469.402 468.984 418 0,1%

Totaal in aantallen containers 8.781.185 8.635.782 145.403 1,7%

Totaal in aantallen TEU 14.810.804 14.512.661 298.143 2,1%

Overslag inclusief overslag terminals Hoek van Holland, Dordrecht, Schiedam en Vlaardingen. Deze overslag betreft voor 2019 3,7% van het
totale overslagvolume van de aan- en afvoer. Het bijbehorende zeehavengeld komt niet aan het Havenbedrijf Rotterdam toe en wordt daarom
niet in de financiële verslaglegging meegenomen.

Havenbedrijf Rotterdam N.V. Jaarverslag 2019 41/223

16



AANDACHT VOOR VEILIGHEID, ENERGIETRANSITIE EN 
DIGITALE DIENSTVERLENING 

     

 Veiligheid Energietransitie Digitalisering

Naast het werken aan de concurrentiekracht van de haven, bevindt het Havenbedrijf Rotterdam zich volop in 

het proces van veranderingen in het haven- en industriecomplex. Er is veel aandacht voor de energietransitie 

en digitalisering. Ontwikkelingen die bijdragen aan een robuust en duurzaam haven- en industriecomplex.  

In 2019 was er natuurlijk ook aandacht voor veiligheid.

Veiligheid

Het zorgen voor veiligheid is in onze haven topprioriteit. Natuurlijk voor de scheepvaart, maar onder andere 

ook voor omwonenden, werknemers in de haven, bedrijven en (recreatieve) gebruikers van het havengebied. 

We werken aan nautische veiligheid, transport- en milieuveiligheid, waterveiligheid en cybersecurity. 
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Ongevallen

2019 was een relatief veilig jaar voor de scheepvaart in de Rotterdamse haven. In vergelijking met 2018 

bleef het aantal ongevallen nagenoeg gelijk; 116 tegen 118 (2018). Bij twee incidenten was een dode te 

betreuren, waarvan één als gevolg van het nautisch ongeval. De (Rijks)Havenmeester uitte bij de 

presentatie van de nautische jaarcijfers zijn zorg over de groeiende betrokkenheid van de passagiersvaart 

bij onveilige situaties op het water. Bij drie van de vier ernstige ongevallen was passagiersvaart betrokken, 

evenals bij tien procent van alle ongevallen. Het toezicht op deze kwetsbare groep is verhoogd en de 

(Rijks)Havenmeester is met de overheid in gesprek over aanvullende maatregelen.

 

Energietransitie

In het Rotterdamse haven- en industriecomplex creëren we een grote economische en maatschappelijke 

toegevoegde waarde. Tegelijkertijd zijn we (Rotterdam en Moerdijk) met 18% verantwoordelijk voor een 

groot deel van de CO2-uitstoot in Nederland. Mede om die reden introduceerde het Havenbedrijf Rotterdam 

in 2016 het programma Energietransitie met als doel het haven- en industriecomplex te transformeren tot 

een CO2-neutraal cluster.  Onze aanpak is gericht op èn-èn: we helpen de bestaande industrie hun CO2-uitstoot 

terug te dringen en trekken tegelijkertijd duurzame industrie of ondernemingen aan. In Rotterdam (en Moerdijk) 

beschikken we over volume, infrastructuur, kennis en ambitie. De uitdagingen van de energietransitie bieden kansen 
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om de haven van Rotterdam tot sprekend voorbeeld te maken op mondiaal niveau.  

Dat lukt als we de energietransitie niet zien als het eind van een industrietijdperk, maar als het begin van 

een nieuwe en duurzame economie. 

Klimaatbeleid raakt industrie en transport. Daarom liet het Havenbedrijf Rotterdam onderzoek doen naar 

transitiepaden voor de Rotterdamse industrie (Wuppertal I in 2017) en het verduurzamen van transport van 

en naar Rotterdam (Wuppertal II in 2018). Deze onderzoeken combineerden we met de kennis van hier 

gevestigde bedrijven, wetenschap, ngo’s en lokale en regionale overheden. Dit vormde de basis voor het 

in 2018 gepresenteerde rapport van de regionale industrietafel voor het Nationaal Klimaatakkoord: ‘In 

drie stappen naar een duurzaam industriecluster Rotterdam-Moerdijk’.

Dit rapport bevat een driestappenplan met daarin diverse concrete, door klanten en omgeving gedragen, 

business opportunity’s die het Rotterdamse industriecluster in lijn zullen brengen met de klimaatdoelstellingen.

 1. Energie infrastructuur en efficiency: ontwikkel energie-infrastructuur voor vandaag en morgen.

 2. Ontwikkeling van een nieuw en duurzaam energiesysteem: elektrificatie en renewable energy.

 3. Ontwikkeling van een nieuw grondstoffensysteem: renewable fuels, chemicals, waterstof en    

 circulaire economie.

De drie stappen ontwikkelen zich niet per definitie volgtijdelijk, maar juist parallel. De gevolgtijdelijkheid zit in 

de mate van impact. In 2019 hebben we belangrijke stappen gezet in de voortgang van drie omvangrijke 

projecten.

Warmtenetwerken

In Zuid-Holland biedt de aanwezigheid van industrie, een relatief hoge bevolkingsdichtheid en de concentratie 

van glastuinbouw een sterke basis voor de ontwikkeling van warmtenetwerken. Restwarmte uit het haven- 

en industriecomplex en bijvoorbeeld geothermie voeden deze netwerken. In 2019 gaf het ministerie van 

Economische Zaken en Klimaat Gasunie de opdracht om de ‘Leiding door het Midden’ (LdM) en de leiding 

‘Vondelingenplaat’ (VP) te ontwikkelen. Wij waren nauw betrokken bij dit besluit en zorgen in samenwerking 

met Gasunie voor de aansluiting van de Leiding door het Midden op het haven- en industriecomplex. 
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Porthos

Gasunie, Energie Beheer Nederland (EBN) en het Havenbedrijf Rotterdam hebben samen de ambitie een 

basisinfrastructuur te realiseren voor het verzamelen en transporteren van CO2 in het Rotterdamse haven- en 

industriecomplex voor opslag in (lege) gasvelden in de Noordzee. Dit gebeurt binnen het project Porthos: 

Port of Rotterdam CO2 Transport Hub & Offshore Storage. Deze oplossing sluit aan bij het kabinetsvoorstel 

Klimaatakkoord van juni 2019. Afvang, transport en opslag van CO2 ziet de overheid als belangrijke 

maatregel om de klimaatdoelen te realiseren. De rol van het Havenbedrijf Rotterdam richt zich op het 

substantieel investeren in Porthos. Daarnaast brengen we ten behoeve van het project onze kennis in van de 

procesindustrie en van het gebied waarin Porthos wordt gerealiseerd. Ook wenden we onze goede 

contacten aan bij de hoofdkantoren van de relevante internationale spelers om dit project tot een succes te 

maken.

Waste-to-Chemicals

Samen met de bedrijven Air Liquide, Enerkem, en Nouryon werken we al enige tijd aan de ontwikkeling van 

een ‘Waste-to-Chemicals’-installatie (W2C) in Rotterdam. In 2019 verwelkomde W2C Shell als 

gelijkwaardige partner. Het Waste-to-Chemicals-project in Rotterdam is een belangrijke stap in de richting 

van een duurzamere chemische industrie en een circulaire economie. De fabriek maakt gebruik van de 

cleantech-technologie van het Canadese Enerkem en is daarmee de eerste commerciële fabriek in Europa 

die een duurzame oplossing biedt voor niet-recyclebaar afval door niet-herwinbaar plastic en andere 

gemengde afvalstromen om te zetten in nieuwe grondstoffen.
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Digitale dienstverlening

Naast de statutaire verantwoordelijkheid voor de afhandeling van de scheepvaart, neemt het Havenbedrijf 

Rotterdam een actieve rol op zich om samen met klanten en onze (nautische) partners te zorgen voor een 

perfecte aansluiting van aankomst, planning van diensten, terminaloperatie en afhandeling naar het 

achterland. Doel is het verbeteren van de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven. Digitalisering 

speelt hierin een belangrijke rol.  

We bouwden de afgelopen jaren aan een sterke digitale basis, met integratie van datamanagement en 

services als belangrijk kenmerk. Onze producten en diensten hebben betrekking op de scheepvaart, 

commercie, havenontwikkeling en beheer, bedrijfsvoering, logistiek en bereikbaarheid. In het algemeen 

volgen we twee sporen: beter inzicht in de efficiëntie van logistieke processen en beter beheer en 

management van de haveninfrastructuur.

Beter inzicht in de in de efficiëntie van logistieke processen

Bij digitaliseringsprojecten die de verbetering van logistieke processen als insteek hebben, investeren we in 

de concurrentiepositie en toegevoegde waarde van de Rotterdamse haven.

Om scheepvaart zo effectief mogelijk te plannen, hebben rederijen gedetailleerde informatie nodig over 

bijvoorbeeld diepte, toelatingsbeleid en aankomst- en vertrektijden. Havens communiceren op verschillende 

manieren over deze informatie. Dit leidt tot inefficiëntie. Binnen de Port Call Optimisation Taskforce, 
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bestaande uit tal van bedrijven en havens, werken we sinds 2014 samen om de standaarden vanuit de 

nautische en logistieke sectoren bij elkaar te brengen en data op deze manier te laten corresponderen. 

Belangrijk zijn:

• een optimale beladingsgraad van bezoekende schepen;

• een zo kort mogelijke verblijftijd in de haven (port stay) van het schip met efficiënte afhandeling 

door nautische dienstverleners, terminals service providers en Havenmeester;

• het leveren van betrouwbare informatie, waardoor de scheepvaart een optimale aanloopsnelheid 

naar de haven kan realiseren.

Door eenduidige communicatie optimaliseren we zowel de veiligheid, belading en aanlooptijd. Daarnaast 

besparen we op kosten en voorkomen we CO2-uitstoot. Voorbeelden van producten op het gebied van 

Port Call Optimisation zijn:

 

Pronto

Met Pronto kunnen rederijen, agenten, terminals en andere dienstverleners alle activiteiten tijdens een 

port call optimaal plannen, uitvoeren en monitoren op basis van gestandaardiseerde data-uitwisseling. 

Navigate

Navigate is bedoeld voor bedrijven die hun containertransport beter willen plannen. De online tool geeft 

een compleet overzicht van de meest efficiënte deepsea-, shortsea-, spoor- en binnenvaartroutes via 

Rotterdam. 

Shiptracker

Met Shiptracker geven we een extra impuls aan het verduurzamen en efficiënter maken van de logistieke 

keten. Dankzij deze online tool kunnen we aankomsttijden van schepen nauwkeuriger tonen. 

Nextlogic

Nextlogic biedt een integrale planning voor de afhandeling van de containerbinnenvaart in de 

Rotterdamse haven. Dat leidt tot een optimale inzet van assets en maakt de binnenvaartketen efficiënt en 

betrouwbaar. 
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Boxinsider

In 2019 lanceerden we ‘Boxinsider’. Via deze applicatie kunnen verladers en expediteurs elk moment zien waar 

hun containers zich bevinden. Dit is niet alleen betrouwbaarder dan de tot nu toe toegepaste werkwijze, maar 

ook nog eens gebruiksvriendelijker en efficiënter dan het zelf achterhalen van informatie via allerlei bronnen. 

OnTrack

Om het vervoer per spoor naar het achterland efficiënter te maken, introduceerde het Havenbedrijf 

Rotterdam in 2019 OnTrack. Deze applicatie geeft realtime inzicht in het treinvervoer in de Rotterdamse 

haven en de afhandeling ervan bij de terminal.

BlockLab

BlockLab vertaalt blockchain-technologie naar de praktijk. De focus van BlockLab is het ontwikkelen van 

technologische oplossingen voor energie en logistiek. Dit jaar is de eerste blockchain-container verscheept 

naar Rotterdam. De container is papierloos en volledig traceerbaar van deur tot deur verplaatst met DELIVER.

Beter beheer en management van de haveninfrastructuur

Het Havenbedrijf Rotterdam investeert al langer in slimme infrastructuur. Hierbij ligt de nadruk op het 

invoeren en benutten van een veilig, betrouwbaar en gestandaardiseerd Internet of Things-platform (IoT).

Digital twin

Een belangrijke stap is het bouwen van een digital twin van de haven met behulp van een IoT-platform. 

We zijn een pilot gestart in samenwerking met ESRI, IBM en Cisco. De digital twin is een exacte digitale 

kopie van de haven, inclusief alle infrastructuur, scheepsbewegingen, weersomstandigheden en hydro-

informatie. Aan deze digitale versie van de werkelijkheid koppelen we alle eigenschappen die we over de 

afzonderlijke onderdelen kennen, bijvoorbeeld vanuit sensoren en radarbeelden. Hoe diep is het water, 

hoe is een kademuur er aan toe, waar bevindt een bepaalde container zich, ligt een schip wel goed op 

koers? Zo kunnen we de technische staat van assets in de gaten houden, digitaal inspecties uitvoeren en 

prognoses maken. De verdere uitwerking van dit IoT-platform moet de basis leggen voor onder meer 

autonome scheepvaart in de haven van de toekomst.
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FINANCIËLE RESULTATEN  EN INVESTERINGSPORTFOLIO

Om blijvend in staat te zijn om als ondernemende ontwikkelaar te investeren in de haveninfrastructuur en in 

te spelen op de kansen die de energietransitie, digitalisering en innovatie met zich meebrengen, is voldoende 

investerend vermogen voor het Havenbedrijf Rotterdam belangrijk. De financiële ruimte om te kunnen 

investeren, is onder andere afhankelijk van de operationele opbrengst- en kostenontwikkeling, het rendement 

op onze investeringen, de omvang van ons investeringsportfolio (gepland, in realisatie en voltooid) en de 

afspraken met verschaffers van eigen en vreemd vermogen.

Solide resultaat

In 2019 hielden we onze financiële gezondheid vast. Onze omzet van 706,6 miljoen euro bleef nagenoeg 

gelijk aan 2018 (-0,1%). Het resultaat voor belasting bedraagt 241,0 miljoen euro en is daarmee 13,2 miljoen euro 

(-5,2%) lager dan in 2018. Dit komt met name door hogere afschrijvingen als gevolg van toegenomen investeringen.

Focus op strategische thema’s

In 2019 maakten we net als in 2017 en 2018 extra budget vrij voor onze strategische thema’s: energietransitie, 

digitalisering en innovatie. Het doel achter deze budgetruimte is het versneld ontwikkelen van de kansen 

die de strategische thema’s voor de Rotterdamse haven bieden. We werken hieraan door de voorbereiding 

van projecten als Waste-to-Chemicals, grootschalige CO2-afvang en -opslag en diverse digitale oplossingen 

voor de verbetering van de logistieke keten en havenoperatie.

Investeringsportfolio

In 2019 investeerden we 338,3 miljoen euro, waarvan 324,9 miljoen euro in materiële vaste activa en 13,4 

miljoen euro in financiële vaste activa. Onze investeringen zien toe op de ontwikkeling van infrastructuur 

voor onze nieuwe en bestaande klanten en de ontwikkeling van het publieke deel van het Rotterdamse haven- 

en industriecomplex. Investeringen voor nieuwe en bestaande klanten leiden tot een direct financieel rendement. 

Voor de investeringen in het publieke domein is dit niet het geval. Wij bewaken de balans tussen beide. In 2019 

investeerden we 46,3% klantgebonden, 44,9% in publieke infrastructuur en 8,8% ging naar bedrijfsmiddelen. 

Ons investeringsportfolio is goed gevuld met een omvang van circa anderhalf miljard euro voor de komende vijf jaar.
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De haven van de toekomst draait om het realiseren van plannen die verder gaan dan infrastructurele 

ontwikkelingen; het gaat ook om (commerciële) digitalisering, energietransitie, (inter)nationale allianties en 

nieuwe verdienmodellen. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft ambitieuze doelstellingen op deze gebieden. 

Er zijn kansen en ons portfolio wordt hierdoor rijker en ook complexer. Structuur, transparantie en heldere 

keuzes zijn noodzakelijk voor de ontwikkeling van deze ideeën.

Alle ratio’s voldoen ruim aan de normwaarden

Het Havenbedrijf Rotterdam ambieert de financiële positie passend bij een A-rating om de investerings-

ambities waar te maken en bij onverwachte tegenwind bedrijfsactiviteiten te kunnen blijven uitvoeren.  

Op basis van ons lange termijn financieringsplan zijn onze kasstromen positief. De belangrijkste financiële 

ratio’s die wij volgen zijn: nettoschuld ten opzichte van de EBITDA, de solvabiliteit en de interest coverage 

ratio. Alle ratio’s voldoen ruim aan de normwaarden, zoals opgenomen in de financieringscontracten. 

Onze externe financieringsbehoefte is beperkt.

Belastingen

Sinds 2017 is het Havenbedrijf Rotterdam vennootschapsbelastingplichtig. Over het jaar 2019 betaalden 

we in totaal 80,9 miljoen euro aan belastingen, waarvan ongeveer 25,9 miljoen euro aan vennootschapsbelasting.
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BALANS

31-12-2019 31-12-2018

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa 3.915.027 3.824.130

Financiële vaste activa 1.279.997 1.247.563

5.195.024 5.071.693

Vlottende activa

Voorraden 591 677

Vorderingen 192.650 214.753

Liquide middelen 136.093 135.736

329.334 351.166

Totaal activa 5.524.358 5.422.859

Passiva

Eigen vermogen

Geplaatst aandelenkapitaal 900.000 900.000

Agio 391.200 391.200

Wettelijke reserves 75.016 63.261

Overige reserves 2.350.245 1.240.646

Te bestemmen resultaat 238.860 1.215.323

3.955.321 3.810.430

Voorzieningen 59.726 59.779

Langlopende schulden 1.308.943 1.298.531

Kortlopende schulden 200.368 254.119

Totaal passiva 5.524.358 5.422.859

(Bedragen x € 1.000)
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WINST- EN VERLIESREKENING

2019 2018

Netto-omzet 669.874 676.169

Overige bedrijfsopbrengsten 36.700 31.077

Som der bedrijfsopbrengsten 706.574 707.246

Lonen, salarissen en sociale lasten -116.685 -109.256

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen van
vaste activa

-153.394 -146.322

Overige bedrijfslasten -156.489 -158.584

Som der bedrijfslasten -426.568 -414.162

Bedrijfsresultaat 280.006 293.084

Financiële baten en lasten -41.732 -43.834

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor
belastingen

238.274 249.250

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening -2.094 961.178

Resultaat deelnemingen 2.680 4.895

Resultaat 238.860 1.215.323

(Bedragen x € 1.000)
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HAVENBEDRIJF ROTTERDAM N.V.

Het doel van Havenbedrijf Rotterdam is versterking van de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven als 

logistiek knooppunt én industriecomplex van wereldniveau. Het Havenbedrijf Rotterdam beheert, exploiteert 

en ontwikkelt het Rotterdamse haven- en industriecomplex. Niet alleen in omvang, maar ook in kwaliteit. 

Het Havenbedrijf is verantwoordelijk voor het handhaven van een veilige en vlotte afhandeling van de 

scheepvaart. We investeren in de ontwikkeling van het bestaande havengebied, in nieuw haventerrein, 

openbare infrastructuur en in de afwikkeling van scheepvaart.

CONTACT

Bezoekadres Postadres 

Havenbedrijf Rotterdam N.V. Postbus 6622

World Port Center (WPC) 3002 AP Rotterdam

Wilhelminakade 909 t 010 252 1010

3072 AP Rotterdam infomail@portofrotterdam.com

Havennummer 1247 www.portofrotterdam.com

Lees het hele jaarverslag op www.jaarverslag2019.portofrotterdam.com


