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Voorwoord
Voor u ligt de derde kwartaalrapportage van het Havenschap Moerdijk over het jaar 2015. Binnen ieder
programma is vanuit een visie, gebaseerd op de concept Havenstrategie Moerdijk 2030, gekeken naar
wat wij willen bereiken, wat wij daarvoor doen en wat de bijbehorende kosten zijn. In deze kwartaalrapportage verantwoorden wij wat wij in het derde kwartaal daadwerkelijk hebben gedaan en wat dat heeft
gekost.
In deze rapportage vindt u de programma’s Ruimtelijke ontwikkeling, Milieu en Duurzaamheid, Infrastructuur en Beheer, Commerciële exploitatie, Veiligheid en Havenmeester en Bedrijfsvoering. Onder bedrijfsvoering vallen de programmaonderdelen Bestuur en Advies, Juridische zaken, Financiën, Communicatie,
Personeel & Organisatie, Informatie & Automatisering en Facilitaire zaken.
Het derde kwartaal heeft mooie resultaten opgeleverd, waarvan ik er in dit voorwoord graag een aantal
uitlicht. Zo is er voor het eerst sinds lange tijd grond uitgegeven. De grootste beschikbare kavel, specifiek
bestemd voor logistieke activiteiten, is uitgegeven aan David Hart Beheer B.V., een logistiek vastgoedontwikkelaar.
Daarnaast zijn de voorbereidingen getroffen om in het vierde kwartaal grond uit te geven op het Industrial
Park aan Kolb. Dit is nog een impliciet resultaat van de marktconsultatie die in het eerste kwartaal heeft
plaatsgevonden voor het IPM. Twee bestaande klanten hebben grond aangekocht voor verdere uitbreiding van hun bedrijf.
We beleefden ook een primeur: het eerste zeeschip bunkerde LNG in de haven van Moerdijk. De Sefarina, een LNG-aangedreven schip, is op 15 augustus met speciale LNG-tankwagens vanaf de wal voorzien van LNG. In de Rotterdam-area was dit de eerste keer dat een zeeschip LNG bunkerde. Deze primeur leverde ons veel publiciteit op.
In het derde kwartaal is tevens het Uitvoeringsprogramma Havenstrategie 2015-2017 vastgesteld. Daarmee zijn de inhoudelijke kaders voor een belangrijk deel van de activiteiten van het Havenschap voor de
komende jaren vastgelegd.
Binnen deze kaders past de ondertekening van het Natuurmanagementplan op 2 juli door de provincie
Noord-Brabant, de gemeente Moerdijk, Bedrijvenkring Industrieterrein Moerdijk, Staatsbosbeheer, Brabantse Milieufederatie, Brabants Zeeuwse Werkgevers en het Havenschap Moerdijk. In de Havenstrategie Moerdijk 2030 is een verdere groei van het haven- en industrieterrein Moerdijk in de periode tot 2030
vastgelegd. Deze groei kan echter alleen plaatsvinden als dat gepaard gaat met het vergroten van de
leefbaarheid in de regio en het vergroten van de veerkracht en kwaliteit van natuur en omgeving. In het
natuurmanagementplan staan de afspraken die de betrokken partijen hebben gemaakt om dit te realiseren.
Helaas kende het derde kwartaal ook een tegenvaller. De subsidieaanvraag in het kader van het Europese programma 'Connecting Europe Facility Transport’ werd om budgettaire redenen niet gehonoreerd.
De aanvraag kreeg wel een goede beoordeling. De aanvraag paste volledig binnen de eisen van het programma en was ook zeer relevant voor het Europese goederenspoornetwerk. De kwaliteit van het voorstel was volgens de beoordelaars goed. De beoordeling biedt daarom voldoende aanknopingspunten om
de ingeslagen weg te vervolgen.
Op 14 augustus 2015 heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu het haven- en industrieterrein
Moerdijk aangewezen tot ontwikkelingsgebied in het kader van de 10e tranche Crisis en Herstelwet
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(Chw). Dat maakt nieuwe economische activiteiten mogelijk, zonder dat de druk op de natuur en de omgeving toeneemt.
Tot slot stond het derde kwartaal in het teken van sponsoring. Dit is het kwartaal waarin vele evenementen plaatsvinden. Het Havenschap Moerdijk is sponsor van diverse van deze, voor de regio belangrijke,
evenementen: de Profronde van Zevenbergen, het Oldtimer Festival Moerdijk, Ontpop Klundert en het
zomercarnaval in Zevenbergschenhoek. Als Havenschap zien we het als taak om een bijdrage te leveren
aan de omgeving van het haven- en industrieterrein. We zijn trots op al deze evenementen die de regio
voortbrengt en op het feit dat wij de naam van het Havenschap Moerdijk daaraan mogen verbinden.
Ferdinand van den Oever
Directeur Havenschap Moerdijk
Oktober 2015

5

Programma Ruimtelijke ontwikkeling, Milieu en
Duurzaamheid
Ruimtelijke ontwikkeling
Wat willen wij bereiken
Een flexibel bestemmingsplan waarbij nieuwe bedrijfsvestigingen en ruimtelijke in- en uitbreidingen, zoals
het Industrial Park en Logistiek Park Moerdijk, goed inpasbaar zijn vanuit het principe ‘het juiste bedrijf op
de juiste plek’. Het Havenschap faciliteert bedrijven hierbij door middel van de Commissie Vestiging.
Wat hebben wij tot nu toe gedaan
1. Oppakken van het initiatief om te komen tot een concept bestemmingsplan voor een groene
begeleidingszone bij Klundert.
In het derde kwartaal zijn op dit punt geen acties uitgevoerd.
Overige activiteiten
Bestemmingsplan windpark haven- en industrieterrein Moerdijk.
Havenschap Moerdijk heeft in samenwerking met exploitant Nuon en gemeente Moerdijk onderzocht of er
maximaal acht windturbines met bijbehorende voorzieningen konden worden geplaatst. Omdat de voorgenomen ontwikkeling niet mogelijk is binnen het vigerende bestemmingsplan, is een aangepaste oplegnotitie Reikwijdte en Detailniveau voor de gewijzigde locatie opgesteld. Van 9 juli tot 3 september 2015
heeft deze oplegnotitie ter visie gelegen. Hierop zijn 13 zienswijzen ingediend.
Daarnaast heeft Nuon in samenwerking met het Havenschap een presentatie over de plannen gegeven
bij de Stadstafel Klundert
Aanwijzing in het kader van de Crisis- en herstelwet
In 2014 hebben de provincie Noord-Brabant en de gemeente Moerdijk, ondersteund door het Havenschap, het haven- en industrieterrein aangemeld in het kader van de 10e tranche Crisis- en herstelwet.
Op 14 augustus 2015 is het haven- en industrieterrein bij besluit uitvoering Crisis- en herstelwet aangewezen. De aanwijzing tot experimenteergebied kan het succes van nieuwe innovaties op het gebied van
geluid en natuur vergroten.

Milieu
Wat willen wij bereiken
Het houden van een actueel inzicht in het functioneren (op milieugebied) van het haven- en industrieterrein Moerdijk, waarbij wordt voldaan aan wet- en regelgeving. Het voldoen aan goed ‘nabuurschap’ door
goed met de omgeving te communiceren van feitelijke milieu-informatie en het inzichtelijk maken van verbeteringen van milieuprestaties.
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Wat hebben wij tot nu toe gedaan
1. Inrichten van een eNose-netwerk haven- en industrieterrein Moerdijk.
Uit de rapportage over het tweede kwartaal blijkt dat er verbanden te leggen zijn tussen de eNoses-alarmen/eNose-beelden en de klachten en/of meldingen, maar ook met de resultaten van de meetstations,
die op en rond het industrieterrein staan opgesteld.
Daarnaast benoemt de rapportage een aantal verbeterpunten. Niet alle klachten en meetresultaten hebben gecorrespondeerd met een eNose-alarm, waardoor vooraf al stappen hadden kunnen worden ondernomen door de OMWB (de zogenaamde early warning-functie). Ook blijkt de voorspellende waarde van
het netwerk nog steeds gering. Op basis van de resultaten zijn de volgende aanbevelingen gedaan:


Schakel de meldkamer van DCMR in voor de 24-uurs monitoring van de eNoses;



Houd elk eNose-alarm in een bestand bij, om inzichtelijk te maken hoe vaak een bron of oorzaak
wordt gevonden. Dit zal helpen ervaringen op te doen met opsporing.

Op 21 september jl. is de zogenoemde Safety Deal eNose-netwerk Zuidwest-Nederland van start gegaan: het verbinden en uitbreiden van de bestaande netwerken in Rotterdam en Moerdijk door plaatsing
van acht extra eNoses in de Hoekse Waard/Drechtsteden.
2. Haalbaarheidsonderzoek uitvoeren om geluidruimte binnen de 50 dB(A) geluidcontour te genereren.
De werkgroep Geluid van het samenwerkingsverband DVM werkt aan de ‘Overall Geluidsvisie haven- en
industrieterrein Moerdijk’. Het eerste concept is inmiddels met betrokken partijen besproken. Ook de gemeente Strijen is betrokken bij het opstellen van de geluidsvisie. De planning is erop gericht om de geluidsvisie in de tweede helft van oktober ambtelijk af te ronden. Daarna wordt het document ter bestuurlijke vaststelling aan betrokken partijen (gemeente Moerdijk, provincie Noord-Brabant en Havenschap)
voorgelegd.
3. Het opstellen van een Energievisie 2030 haven- en industrieterrein Moerdijk.
De eerste stap op weg naar de Energievisie, de analyse van de huidige situatie, is thans gereed. Hieruit
blijkt dat de grootste energiewinst voor het haven- en industrieterrein te behalen is bij de vijf grootste
energieverbruikers op het terrein. Het proces van energietransitie is daarmee complexer dan in eerste
instantie gedacht, omdat het stuur voornamelijk bij deze bedrijven zelf ligt. Dit vraagt om meer dan het
maken van een technisch plan. De gewenste energietransitie wordt hierdoor vooral een strategisch en
procesmatig vraagstuk, waarbij het verkrijgen van medewerking en commitment van de belangrijkste stakeholders (de grootste energieverbruikers) centraal staat. Deze constatering vraagt van het Havenschap
om in dit stadium na te denken over de te nemen vervolgstappen en de rol die het Havenschap bij de
energietransitie op het haven- en industrieterrein kan of wil spelen.

Duurzaamheid
Wat willen wij bereiken
Door middel van het clusteren van bedrijven synergievoordelen behalen, waarbij reststromen zoals stoom
en warm water worden ingezet als nieuwe grondstof. Hierdoor wordt de inzet en het gebruik van fossiele
brandstoffen verminderd en de CO2 footprint verkleind. Om inzicht te krijgen in duurzame kansen bij bedrijfsvestigingen wordt door de Commissie Vestiging een checklist gehanteerd om kansen te herkennen
op het gebied van ketenclustering en synergie. Daarnaast wil het Havenschap de biodiversiteit op en
rondom het haven- en industrieterrein verhogen en verbeteren.
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Wat hebben wij tot nu toe gedaan
1. Een besluit nemen over de rol van het Havenschap bij het nog op te richten warmtebedrijf t.b.v. het
Energyweb Moerdijk.
Onder regie van de provincie Noord-Brabant wordt onderzocht of het oprichten van een warmtebedrijf
haalbaar is. Het bureau Driven by Values heeft de onderhandse aanbesteding voor de uitvoering van dit
onderzoek gewonnen. De eerste resultaten worden in het eerste kwartaal 2016 verwacht.
2. Samenwerking Duurzame verbindingen Moerdijk
Conform het besluit van de stuurgroep DVM is verder invulling gegeven aan de installatie van de klankbordgroep Milieuklachten. Deelnemende instanties zijn burenraad, gemeente Moerdijk en Strijen, provincie Noord-Brabant, Bedrijvenkring Industrieterrein Moerdijk en Havenschap Moerdijk. De klankbordgroep
wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter, de heer Pieter den Dunnen. Op 16 september jl.
heeft de klankbordgroep zich gepresenteerd bij de Burenraad.
3. Uitvoering geven aan het in 2014 vastgestelde Natuurmanagementplan 2030.
Het Natuurmanagementplan 2030 (NMP) is op 2 juli 2015 door betrokken partijen ondertekend. Om tot
uitvoering te komen wordt een uitwerkingsplan opgesteld. De verwachting is dat dit uitwerkingsplan in de
tweede helft van oktober gereed is.
Wat heeft het al gekost en wat betekent dat voor 2015
Opbrengsten
Deze opbrengsten zijn tot en met het 3e kwartaal circa € 2.000 lager dan begroot, door:
Resultaat t/m 3e kw 2015

Programma Ruimtelijke ontwikkeling, milieu en duurzaamheid
Opbrengsten
Kosten
Totaal Programma Ruimtelijke ontwikkeling, milieu en duurzaamheid

Gerealiseerd
t/m 3e kw
2015
70
-129
-59

Budget
t/m 3e kw
2015

Verschil
t/m 3e kw
2015

72
-201
-129

-2
72
70

Alle bedragen x 1.000 euro (€)

€

2.000 Minder opbrengsten t/m het 3e kwartaal, doordat met name de bijdragen Samenwerking
Duurzame Verbindingen (DVM) en de bijdragen aan het milieumonitoringrapport 2014 lager zijn dan begroot.

Verwacht wordt dat de opbrengsten Ruimtelijke ontwikkeling, Milieu en Duurzaamheid op jaarbasis €
11.000 lager zullen zijn dan begroot, met name omdat de bijdrage DVM lager zal zijn dan begroot.
Kosten
Deze kosten zijn tot en met het 3e kwartaal circa € 72.000 lager dan begroot, door:
€

72.000 Minder kosten t/m het 3e kwartaal, met name omdat de kosten programmaondersteuning
Samenwerking Duurzame Verbindingen (DVM), ecologische advisering, milieumonitoring
2014 nog niet allemaal in rekening gebracht zijn.
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Verwacht wordt dat de uitgaven Ruimtelijke ontwikkeling, Milieu en Duurzaamheid op jaarbasis circa €
35.000 hoger zijn. Dit komt met name door de financiële bijdrage aan het onderzoek Energyweb XL die
niet begroot was.

Programma Infrastructuur en Beheer
Infrastructuur
Wat willen wij bereiken
Het te ontwikkelen Logistiek Park Moerdijk (LPM) krijgt een directe verbinding met het bestaande industrieterrein. Daarmee wordt het LPM maximaal ontsloten met de modaliteiten spoor en water.
De modaliteit spoor wordt verder ontwikkeld door de aansluiting van het Havenschap bij Lage Zwaluwe te
optimaliseren. Indien uit het, in 2014 uitgevoerde, onderzoek naar de wachtvoorzieningen voor het
vrachtverkeer en de binnenvaart blijkt dat deze voorzieningen aangepast moeten worden dan zal dit uitgevoerd worden.
Verder worden de knelpunten ten aanzien van kabels en leidingen opgelost.
Voor de investeringsprojecten zijn geen aparte resultaten opgenomen. Deze worden binnen de geldende
regels der kunst uitgevoerd.
Wat hebben wij tot nu toe gedaan
1. In 2015 beschikt het Havenschap over een contract dat kan worden aanbesteed om het LPM te
realiseren.
Het opstellen van een contract dat kan worden aanbesteed schuift door naar 2016, omdat dit verbonden
is aan de vaststelling van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Dit plan heeft nog geen definitieve status.
De planning is daarom gewijzigd. Het contract zal medio het derde kwartaal van 2016 gereed moeten
zijn. De voorbereiding is wel van start gegaan.
2. In 2015 wordt inzichtelijk gemaakt wat de werkelijke knelpunten zijn op het spooremplacement van
Lage Zwaluwe van ProRail en is uitgewerkt hoe dit aangepakt moet worden.
In het eerste kwartaal is een Europese subsidieaanvraag ingediend in het kader van de Ten-T call voor
een onderzoek naar de totale spoorsituatie. Begin juli ontving het Havenschap een reactie op de aanvraag. Ondanks de kwalitatief goede beoordeling, wordt er geen subsidie aan het Havenschap toegekend
vanwege budgettaire redenen.
In het derde kwartaal zijn gesprekken met ProRail en andere partners gevoerd om een alternatief scenario inclusief financiële aspecten te ontwikkelen.
3. In 2015 heeft het Havenschap het visiedocument wachtvoorzieningen uit 2014 voor verschillende
modaliteiten vormgegeven.
Deze activiteit heeft betrekking op de modaliteit water (binnenvaart) en de modaliteit wegen (vrachtverkeer).
Voor de wachtvoorziening binnenvaart is eind 2014 de visie vastgesteld. De maatregelen die hieruit
voortkomen, zijn opgenomen in het groot onderhoudsprogramma nat, aanbesteed en gegund. De uitvoering wacht nog op de definitieve ontwikkeling van een nieuw gevestigd bedrijf in het uiterste zuiden van
de Roode Vaart.
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Het visiedocument voor de wachtvoorziening voor vrachtverkeer is in het derde kwartaal van 2015 vastgesteld. De acties en maatregelen die daaruit voortkomen zijn in het derde kwartaal opgestart en lopen
door tot eind 2016.
4. Knelpunten in de bodem ten aanzien van kabels en leidingen worden opgelost.
In het derde kwartaal is gestart met de voorbereiding van de Verordening voor Kabels en Leidingen. Dat
wordt de basis om de knelpunten daadwerkelijk te kunnen aanpakken.
5. De voorbereidingen worden getroffen voor realisatie van de kade van het Industrial Park Moerdijk
(IPM).
In 2015 zullen naar verwachting geen concrete voorbereidingen worden getroffen voor de realisatie van
een kade aan de westelijke insteekhaven.

Beheer nat
Wat willen wij bereiken
Het integrale beheercontract garandeert het Havenschap dat het areaal te allen tijde beschikbaar is. Het
is inzichtelijk welke kosten en opbrengsten het areaal genereerde. De staat van het areaal is op gestructureerde wijze altijd inzichtelijk.
Het in 2014 aanbestede beheercontract zal periodiek worden geëvalueerd. Waar nodig zal het contract
worden bijgestuurd.
Wat hebben wij tot nu toe gedaan
1. De haven wordt gefaseerd op contractuele diepte gebracht.
Het baggerplan is eind 2014 vastgesteld. In het eerste kwartaal van 2015 is voor alle insteekhavens, exclusief Roode Vaart, een aanbestedingscontract op basis van EMVI-criteria gegund. De daadwerkelijke
uitvoering is in het derde kwartaal gestart en zal in het vierde kwartaal zijn afgerond. In dit traject is tevens aan het einde van het derde kwartaal de aansluiting van de Noordelijke insteekhaven met de vaargeul van Rijkswaterstaat in het Hollands Diep als meerwerk meegenomen en succesvol afgerond.

Beheer droog
Wat willen wij bereiken
Het Havenschap kan te allen tijde de staat van haar complete areaal aantonen. Op functionele eisen kan
het Havenschap op afstand sturing geven aan het beheercontract. Daarmee blijft het areaal fungeren als
visitekaartje voor het bedrijfsleven. Verschillende duurzaamheidsambities van het Havenschap worden in
dit programma gerealiseerd. Het inrichten van braakliggende percelen voor tijdelijke natuur verhoogt de
aantrekkelijkheid van het terrein voor flora en fauna als tijdelijke bewoners en geeft het Havenschap een
goed verhaal richting potentiële vestigers. Het beheer van de openbare verlichting wordt verder verduurzaamd. Hiermee bereiken wij een grotere mate van veiligheid voor de weggebruiker maar ook een verhoging van de veiligheid op het terrein door de optimale samenwerking met het nieuwe beveiligingsplatform.
De gemalen gebruiken stroom. Verduurzaming van de energievoorziening van de gemalen kan een besparing opleveren.
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Wat hebben wij tot nu toe gedaan
1. In 2015 wordt bekend welke gemalen dienen te worden omgebouwd.
Om een aanpak voor de ombouw van de gemalen te ontwikkelen is een projectteam opgericht waarin
nauw wordt samengewerkt met Waterschap Brabantse Delta (WBD) in de rol als samenwerkingspartner
en deskundige in het beheer van de gemalen, persleidingen en kelders. Gemaal G is gebruikt voor het
opstellen van een afwegingsmatrix die als blauwdruk dient, omdat dit een van de grootste gemalen is en
deze aanpassingen behoeft.
De afwegingsmatrix is in het derde kwartaal gereed en wordt nu vertaald naar alle gemalen in het beheergebied van het Havenschap. Gestreefd wordt om dit brede onderzoek op alle gemalen nog dit jaar af te
ronden. Mogelijk dat dit wel doorloop kent naar het eerste kwartaal van 2016.
2. In 2015 is een deel van het areaal aan openbare verlichting vervangen voor duurzame LED-verlichting.
In 2015 is geen budget beschikbaar voor de daadwerkelijke vervanging van de openbare verlichting door
LED. In het derde kwartaal zijn de voorbereidingen voortgezet, zoals eerder gerapporteerd in de kwartaalrapportage.
3. In 2015 hebben wij de voorzieningen voor infra droog, riolering, infra nat en baggeren herijkt.
In het eerste kwartaal van 2015 is bij de begrotingsbehandeling besloten dit onderdeel door te schuiven
naar 2016. Reden hiervoor is dat de genoemde beheerplannen allemaal een doorlooptijd kennen tot ten
minste 2017.
4. Inrichten van een voorziening ten behoeve van spooraansluitingen.
In 2014 heeft de Branche Organisatie Zeehavens (BOZ) expliciet per brief aan de minister de voorkeur
uitgesproken om het eigendom en beheer van de spooraansluitingen niet bij de bedrijven, maar juist bij
ProRail onder te brengen. Inmiddels is het besluit genomen dat Strukton de nieuwe beheerder is. Het Havenschap hoeft dus geen voorziening in te richten voor het beheer van de spooraansluitingen tussen bedrijven en de stamspoorlijn.
Wat heeft het al gekost en wat betekent dat voor 2015
Resultaat t/m 3e kw 2015

Programma Infrastructuur en Beheer
Opbrengsten nat
Opbrengsten droog
Kosten Beheer nat
Kosten Beheer droog
Totaal Programma Infrastructuur en Beheer

Gerealiseerd
t/m 3e kw
2015

Budget
t/m 3e kw
2015

1.676
-1.196
-2.284
-1.804

Verschil
t/m 3e kw
2015

1.699
-1.953
-3.118
-3.372

-22
757
833
1.568

Alle bedragen x 1.000 euro (€)

Opbrengsten droog
Deze opbrengsten zijn tot en met het 3e kwartaal circa € 22.000 lager dan begroot.
€
€

19.000- Minder spooropbrengsten t/m het 3e kwartaal door terugname van een terrein.
3.000- Minder andere opbrengsten t/m het 3e kwartaal.
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Verwacht wordt dat de opbrengsten Infrastructuur en Beheer droog op jaarbasis circa € 102.000 lager uit
zullen vallen dan begroot door lagere spooropbrengsten en lagere opbrengst rioolheffing dan begroot.
Kosten Beheer nat
Deze kosten zijn tot en met het 3e kwartaal circa € 757.000 lager dan begroot, door:
€

€

750.000 Baggerkosten lopen sinds 2015 rechtstreeks via de voorziening baggeren. Deze komen
niet meer via de reguliere exploitatie ten laste van de bestemmingsreserves.
52.000- Meer beheerkosten nat t/m het 3e kwartaal door o.a. meer onderhoud.

€

130.000 Minder afschrijvingskosten door terugname van een kade.

€

185.000- Meer onroerendzaakbelasting dan begroot door terugname van een kade.

€

82.000 Minder advieskosten nat t/m het 3e kwartaal dan begroot omdat de nadruk ligt op werk vanuit de voorzieningen.

€

32.000 Per saldo minder andere kosten t/m het 3e kwartaal, o.a. minder kosten voor deelname
aan beurzen dan begroot maar meer advieskosten.

Verwacht wordt dat de kosten Beheer nat op jaarbasis circa € 1.001.000 lager zijn dan begroot. Er zijn
geen baggerkosten meer via reguliere exploitatie, omdat deze vanaf 2014 rechtstreeks ten laste komen
van de voorziening baggeren, minder afschrijvingskosten door terugname van een kade en per saldo
minder andere kosten.
Kosten Beheer droog
Deze kosten zijn tot en met het 3e kwartaal circa € 833.000 lager dan begroot, door:
€

792.000 Minder kosten die uiteindelijk ten laste van de reserve ontwikkelingen komen t/m het 3e
kwartaal 2015, met name doordat de aankoop van een woning nog niet heeft plaatsgevonden.

€

18.000 Minder kosten voor schades t/m het 3e kwartaal.

€

23.000 Per saldo minder andere kosten t/m het 3e kwartaal, o.a. minder electriciteitskosten, meer
huurkosten, meer advieskosten, minder onderhoudskosten, meer waterschapslasten en
minder overige kosten dan begroot.

Verwacht wordt dat de kosten Beheer droog op jaarbasis circa € 293.000 lager zijn dan begroot. Met
name door minder kosten die ten laste van de reserve ontwikkelingen komen maar meer beheerkosten
en meer algemene advieskosten.
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Programma Commerciële Exploitatie
Exploitatie droog
Wat willen wij bereiken
Een concurrerende positie als meest inland gelegen zeehaven van Nederland. Om concurrerend te kunnen zijn, werkt het Havenschap aan concurrerende uitgifteprijzen van gronden en zorgt het voor een voldoende weg-, water-, buisleiding- en spoorinfrastructuur. Dit zijn belangrijke randvoorwaarden voor een
goed vestigingsklimaat. Het Havenschap zal zijn werkwijze hiervoor professionaliseren. Daarnaast werken we aan het principe het juiste bedrijf op de juiste plaats. Een volledig uitgegeven haven- en industrieterrein waar het juiste bedrijf op de juiste plek gevestigd is. Dit geldt voor zowel het Industrial Park Moerdijk als voor het Logistiek Park Moerdijk. De Commissie Vestiging vervult hierbij een belangrijke rol door
toetsing van de voorgenomen bedrijfsactiviteiten op inpasbaarheid. Daarbij wordt ook naar zuinig ruimtegebruik en optimale synergie tussen bedrijven onderling gekeken om op die manier sterke clusters van
bedrijven te bouwen. De daartoe te ondernemen acties zijn omschreven in het acquisitieplan.
In de paragraaf Grondbeleid en grondexploitaties is meer informatie terug te vinden over de uitgifte van
ten minste 5 ha. per jaar. Het LPM komt naar verwachting in 2016 voor uitgifte in aanmerking.
Wat hebben wij tot nu toe gedaan
1. Uitgifte van ten minste 5 hectare terrein in 2015 en bemiddelen in het aantrekken van nieuwe huurders
/kopers voor minimaal 30.000 m2 leegstand vastgoed.
De grootste beschikbare kavel, specifiek bestemd voor logistieke activiteiten, is uitgegeven aan David
Hart Beheer B.V., een logistiek vastgoedontwikkelaar. In het derde kwartaal is 28.672 m2 aan deze ontwikkelaar uitgegeven. In het vierde kwartaal zal nog eens 29.686m2 aan David Hart Beheer B.V uitgegeven worden in Tradepark.
Daarnaast zijn de voorbereidingen getroffen om in het vierde kwartaal grond uit te geven op het Industrial
Park aan Kolb. Het gaat om 8.182 m2 grond en 547 m2 waterbodem in de Westelijke Insteekhaven voor
de bouw van een jetty. Dit is nog een impliciet resultaat van de marktconsultatie die in het eerste kwartaal
heeft plaatsgevonden voor het IPM.
Twee bestaande klanten, PK trucks en DCS, hebben locaties van derden op Moerdijk aangekocht voor
verdere uitbreiding. In de commissie vestiging zijn nog vier verzoeken voor bedrijfsuitbreiding in behandeling.
Tevens zijn er tot en met het derde kwartaal voor ca 47.000 m2 nieuwe huurders aangetrokken in bestaande bouw. Daarmee is de leegstand op Moerdijk nog slechts zo’n 60.000 m2 aan terreinen inclusief
hallen en kantoren. Dit is ongeveer 10 procent van het totaal aan logistiek vastgoed op het haven- en industrieterrein Moerdijk.
2. Er wordt een marketingplan opgesteld voor nieuw aan te trekken bedrijven.
Het marketingplan volgt op het commercieel plan. Het commercieel plan bevindt zich in de afrondende
fase. Dat betekent dat gestart kan worden met het marketingplan.
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3. Samen met de gevestigde bedrijven wordt de zichtbaarheid en aantrekkelijkheid voor vestiging in
Logistiek Park Moerdijk vergroot.
In het derde kwartaal was er merkbaar meer interesse vanuit logistieke dienstverleners als Prologis en
DSV in de mogelijkheden op het Logistiek Park Moerdijk. Er is bewust voor gekozen om in afwachting
van het besluit van de Raad van State nog niet actief de acquisitie te starten.
4. Er wordt een aansprekend programma opgesteld voor de Logistieke Dag die in 2016 in Moerdijk
georganiseerd wordt rondom het Logistiek Park Moerdijk.
Nederland Distributieland heeft besloten de Logistieke dag in 2016 in Tilburg te houden. Dat betekent dat
voor Moerdijk dat er naar andere opties gezocht moet worden om het Logistiek Park Moerdijk onder de
aandacht te brengen.
5. Er wordt beleid ontwikkeld voor het bieden van tijdelijke ruimte aan initiatieven van bedrijven in de
sectoren biobased/chemie, maintenance en value added logistics.
De subsidieaanvraag OpZuid voor het pyrolysecluster is in eerste instantie afgewezen. Samen met Rewin
wordt nu aan een hernieuwde aanvraag gewerkt. Met de partners in het pyrolysecluster wordt gewerkt
aan het nader uitwerken van de businesscases van de verschillende initiatieven.
Het haalbaarheidsonderzoek naar Value Added Logistics voor het tankcontainersegment is positief afgesloten. Er wordt nu voor een pilotperiode van drie jaar een locatie aan de Middenweg ingericht waar een
nieuwe speler, in samenwerking met de zittende containerterminals en cleaning bedrijven, haar tankcontainers zal behandelen. De hubfunctie van Moerdijk voor tankcontainers wordt daarmee versterkt.
6. Er wordt een actueel databestand over trends en ontwikkelingen opgezet.
De follow-up van de gesprekken met kennisinstituten moet nog zijn uitwerking krijgen.
7. De werkwijze van vaststellen marktprijzen voor grond wordt herijkt.
Deze notitie is vastgesteld in het eerste kwartaal.
8. Het aankoopbeleid wordt herijkt.
Er is vooralsnog geen aanleiding om dit beleid te herzien.
9. Samen met de gevestigde bedrijven in het chemiecluster nieuwe business kansen benoemen en
uitwerken voor dit cluster.
Met de gevestigde bedrijven is spoor als grootste kans benoemd. Een eerste succes daarin is de shuttleverbinding met Milaan. Een volgende kansrijke bestemming is mogelijk Duisburg. Om de haalbaarheid
van nieuwe verbindingen te vergroten heeft het Havenschap een voorstel ingediend en gehonoreerd gekregen bij Connect/IDVV. Dit is een programma van Topteam Logistiek, waarin het vergroten van beladingsgraad een centraal thema is. In het vierde kwartaal verwachten we nader inzicht in de haalbaarheid
van de nieuwe verbinding.

Exploitatie nat
Wat willen wij bereiken
Moerdijk wil een geduchte concurrent zijn van andere zeehavens zoals Rotterdam, Zeeland, Antwerpen,
Gent en Zeebrugge. Om de duurzame groei van de overslag en de concurrentie aan te kunnen, werkt het
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Havenschap aan een scherp concurrentieprofiel waarbij het Havenschap, als meest inland gelegen zeehaven van Nederland, beperkende factoren de komende jaren zal proberen weg te nemen.
Een concurrerend prijsbeleid met scherpe marktconforme tarieven in de haven is essentieel om de groei
van het overslagvolume te realiseren. Ook de toegankelijkheid van de haven is van groot belang. Optimale dienstverlening door stuwadoors, concurrerende prijzen en optimale ondersteunende diensten als
ICT en douanefaciliteiten maken het onderscheid op grond waarvan partijen voor de haven van Moerdijk
kiezen. Daarom is ook het verder invullen van het extended gate concept met bijbehorende achterlandverbindingen van belang. Dit leidt tot meer overslag in de haven, zowel vanuit de mainports als vanuit de
achterlandterminals. In verband met de verdere uitbouw van de extended gate met het oog op de groei
van de overslag op weg naar 2030 worden ook met de daarvoor in aanmerking komende havenbedrijven
afspraken gemaakt.
Wat hebben wij tot nu toe gedaan
1. In 2015 overslag vergroten.
In het derde kwartaal is een toename van het zeevaartvolume containers te zien. Deze is geheel aan het
succes van de shortsearederij A2B toe te wijzen. De opgestarte spoorverbinding Moerdijk-Milaan draagt
hier ook aan bij, omdat dit volume bijna geheel via shortsea naar het Verenigd Koninkrijk wordt vervoerd.
De uitbreiding in scheepscapaciteit met een vijfde schip van A2B maakt een verdere groei in shortsea
containers mogelijk. Het bargevolume containers laat in tegenstelling tot de groei van het eerste halfjaar
in het derde kwartaal een daling zien. Doordat Shell pas in juni weer is opgestart, zijn de natte bulkvolumes lager dan verwacht. Ook in de droge bulk is een daling te zien. Ondanks de herbouw bij Martens en
van Oord wordt er minder zand overgeslagen.
2. Samen met logistieke dienstverleners op basis van een op te stellen aanvalsplan invulling geven aan
een concurrerend logistiek concept voor de extended gate
Het aanvalsplan richt zich op drie pijlers: groei van opslagcapaciteit (aantrekken van meer verladers), versterken van de modaliteit spoor en het aantrekkelijker maken van de logistieke draaischijffunctie. Met ontwikkelaar David Hart Groep kan Moerdijk nieuwe capaciteit aanbieden. Verschillende verladers hebben
zich hiervoor aangemeld. Met de eerste partij is reeds een huurcontract afgesloten. De spoorverbinding
met Milaan biedt zittende ondernemers op Moerdijk nieuwe kansen. De ambitie is om de shuttle in 2016
van 3x per week naar 5x per week te brengen. De draaischijffunctie is, mede door zeer lage trucktarieven
en de stevige concurrentie tussen containerterminals in Brabant, nog lastig aantrekkelijk te maken.
3. De resultaten van de tender voor de ontwikkeling van de waterkant van Industrial Park Moerdijk (IPM)
leiden in 2015 tot een invulling van dit deel van het IPM.
Het concrete resultaat van de marktconsultatie IPM (tenderprocedure) is de vestiging van Kolb met haar
tankpark en jettyfaciliteit. Daarnaast heeft het Havenschap gereageerd op een Request for Information
van een ro/ro-partij. Naast een concrete mogelijke nieuwe klant biedt dit ook een beter inzicht in de financiële haalbaarheid van de binnen de tender IPM kansrijk geachte ontwikkeling tot ro/ro- cq breakbulkterminal.
4. Marktinformatie beschikbaar gesteld krijgen vanuit de bedrijven om de behoefte aan spoorcapaciteit te
kunnen onderbouwen.
Tijdens de spoortafel is besproken en vastgesteld dat de inventarisatie nog niet op alle punten volledig is.
De betreffende bedrijven hebben toegezegd een kwaliteitsslag over de door hun geleverde informatie uit
te voeren. Tevens is er consensus over de toegevoegde waarde van een neutrale partij die actief com15

merciële kansen tot bundelen creëert voor het collectief. Hiervoor wordt nu samen met Rewin een voorstel uitgewerkt. De gewenste actie om op Moerdijk één partij aan te stellen die het zogenaamde shuntwerk zou moeten uitvoeren, wordt gezien als een volgende stap.
Wat heeft het al gekost en wat betekent dat voor 2015
Resultaat t/m 3e kw 2015

Programma Commerciële Exploitatie
Opbrengsten nat
Opbrengsten droog
Kosten droog
Totaal Programma Commerciële Exploitatie

Gerealiseerd
t/m 3e kw
2015

Budget
t/m 3e kw
2015

5.751
4.957
-185
10.523

6.362
5.307
-209
11.460

Verschil
t/m 3e kw
2015
-611
-350
24
-937

Alle bedragen x 1.000 euro (€)

Opbrengsten nat
Deze opbrengsten zijn tot en met het 3e kwartaal circa € 611.000 lager dan begroot, door:
€

285.000- Minder opbrengsten zeehavengeld dan begroot, met name door minder overslag dan begroot.

€

157.000- Minder opbrengsten binnenhavengeld dan begroot, met name door minder overslag dan
begroot.

€

€

64.000- Minder kadegeld door teruggenomen kade en nog niet gerealiseerde kade waarmee in de
begroting rekening was gehouden.
150.000- Minder opbrengsten erfpacht door teruggenomen kade en nog niet gerealiseerde kade
waarmee in de begroting rekening mee was gehouden.

€

61.000 Meer huuropbrengsten door uitgifte in huur van een terrein in 2014 en door huuraanpassing waarmee in de begroting geen rekening gehouden was.

€

16.000- Per saldo minder andere opbrengsten, o.a. minder vergunningsrechten nat dan waarmee
in de begroting rekening was gehouden.

Verwacht wordt dat de opbrengsten Commerciële Exploitatie nat op jaarbasis € 840.000 lager uit zullen
vallen dan begroot. Met name omdat de opbrengsten zeehavengelden en binnenhavengelden lager uitvallen dan begroot en het negatieve effect van de teruggenomen kade op de erfpachtinkomsten.
Opbrengsten droog
De opbrengsten zijn tot en met het 3e kwartaal € 350.000 lager dan begroot, door:
€
€

376.000- Minder opbrengsten erfpacht t/m het 3e kwartaal met name door teruggenomen terrein.
26.000 Meer opbrengsten huur en overige huur t/m het 3e kwartaal dan waarmee in de begroting
rekening was gehouden.

Verwacht wordt dat de opbrengsten Commerciële Exploitatie droog op jaarbasis circa € 476.000 lager
zullen uitvallen dan begroot. Met name door lagere erfpachtinkomsten door teruggenomen terrein, maar
hogere inkomsten huur en overige huurinkomsten dan begroot.
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Kosten droog
Deze kosten zijn circa € 24.000 lager tot en met het 3e kwartaal dan begroot, door:
€

149.000 Minder afschrijvingskosten door terugname van terreininrichting.

€

92.000- Meer advieskosten en onderzoekskosten met commerciële aangelegenheden zoals doorrekenen businesscases, acquisitieplan.

€

33.000- Per saldo meer andere kosten t/m het 3e kwartaal, o.a. meer kosten onroerend zaak belasting door teruggenomen terrein.

Verwacht wordt dat de kosten Commerciële Exploitatie droog op jaarbasis € 19.000 lager zullen zijn dan
begroot door minder afschrijvingskosten door terugname van terreininrichting maar meer advieskosten.

Programma Veiligheid & Havenmeester
Terreinveiligheid
Wat willen wij bereiken
Om te excelleren in veiligheid vernieuwt het Havenschap waar nodig instrumenten en laat het Havenschap zich periodiek toetsen door andere overheden of onafhankelijke auditors. De aanbevelingen uit
dergelijke veiligheidsrapporten zijn voor het Havenschap leidend bij het streven naar een veilig haven- en
industrieterrein. Wij willen verder bereiken dat alle Port Security-plichtige bedrijven aan hun wettelijke verplichtingen voldoen en uitvoering geven aan zaken zoals hun oefenverplichtingen. Het huidige niveau van
veiligheid en de wijze waarop dit wordt bereikt, neemt het Havenschap ook als uitgangspunt bij nog te
ontwikkelen nieuwe terreinen.
Wat hebben wij tot nu toe gedaan
1. Bedrijven worden gestimuleerd, ondersteund en geadviseerd om te voldoen aan de regels van Port
Security.
Ook in het derde kwartaal zijn de bedrijven die niet of onvoldoende hebben geoefend in het kader van
ISPS (Internationale Code voor de Beveiliging van Schepen en Havenfaciliteiten) aangeschreven om hen
te wijzen op hun verantwoordelijkheid op dit vlak.
2. Het Port Health Center (PHC) wordt geëvalueerd.
De accountantsverklaring over 2014 van het PHC is leidend voor de financiële situatie in relatie tot de bijdrage van het Havenschap aan het PHC. Dit is zo in de overeenkomst tussen het PHC en Havenschap
opgenomen. Daarbij is van belang of de bijdrage van het Havenschap over 2014 noodzakelijk is geweest
om de exploitatie in dat jaar rond te krijgen. Afspraken om dit vast te stellen zijn begin derde kwartaal met
het management van het PHC ingepland, maar de informatie is in het derde kwartaal niet geleverd.
3. De overeenkomst tussen Stichting Bedrijfsbrandweerzorg Moerdijk (SBM) en de Veiligheidsregio
Midden- en West Brabant wordt herijkt.
De audit van de overeenkomst tussen de SBM en de Veiligheidregio Midden- en West-Brabant is gereed.
Deze is in de bestuursvergadering van de SBM van 1 september toegelicht door de opsteller. Vervolgens
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is deze voor commentaar aan de Veiligheidsregio gezonden. De reactie wordt in de bestuursvergadering
van SBM december besproken.

Beveiliging
Wat willen wij bereiken
Het handhaven of verhogen van het huidige beveiligingsniveau. Hoewel slecht meetbaar, wordt door te
investeren in technieken de efficiency en effectiviteit van systemen en personeel verhoogd.
Een goed gestroomlijnd overleg met overheidspartners waaraan alle partners gecommitteerd deelnemen.
Wat hebben wij tot nu toe gedaan
1. Er wordt een Beveiligingsplan opgesteld met het oog op de ontwikkeling van het Logistiek Park
Moerdijk.
Dit plan zal gelijke tred houden met de ontwikkeling van het LPM. De verwachting is dat dit doorschuift
naar 2016.
2. Het structureel overleg met overheden wordt versterkt met een convenant.
Het realiseren van een convenant is in het tweede kwartaal wederom besproken met de gemeente Moerdijk. Gelet op de prioritering is het de verwachting dat het afsluiten van een convenant niet in 2015 zal
plaatsvinden, maar pas in 2016 gerealiseerd wordt.
3. Er worden 20 bestaande camera’s vervangen.
Als aanvulling op de Uitwerkingsnotitie Veiligheid en Beveiligen wordt door een externe partij een visie
opgesteld. Hierin wordt de relatie gelegd met ‘excelleren in veiligheid’, zoals opgenomen in de Havenstrategie Moerdijk 2030. Door het vaststellen van deze visie begin 2016 zijn de kaders voor toekomstige investeringen bepaald. Het vervangen van camera’s wordt daarna gerealiseerd.
4. De speedgate bij hoofdingang d ’Entree wordt vervangen.
De speedgate is na een eenzijdige aanrijding in 2014 vervangen door twee schuifhekken.
5. Het in 2014 ingevoerde HMCC platform wordt geëvalueerd.
Omdat het HMCC-platform (een geïntegreerd softwareprogramma) niet is ingevoerd in 2014, wordt dit in
2015 niet geëvalueerd. De verwachting is dat dit platform in 2016 zal worden geïnstalleerd, na de vaststelling van de visie, genoemd onder punt 3.
6. Bijplaatsen van camera’s op blind spots.
Het bijplaatsen van camera’s wordt uitgevoerd, nadat de onder punt 3 genoemde visie is vastgesteld en
er een beveiligingsplan is opgesteld. Verwachting is dat dit in de eerste helft van 2016 zal plaatsvinden.

Havenveiligheid
Wat willen wij bereiken
De haven van Moerdijk wil een veilige haven zijn voor alle gebruikers waarbij de interne- en externe informatievoorziening op orde is en voldaan wordt aan de wet- en regelgeving. Dit bereiken wij onder meer
18

door te kiezen voor nieuwe technologische mogelijkheden in systemen, te zorgen voor een veilige vaarweg naar en van Moerdijk waarbij alle verkeersdeelnemers begeleid worden op knelpunten en een veilige
situatie in de haven om ook bij een toenemend aantal bezoekende schepen voor wachtende (binnenvaart) schepen voldoende wachtligplaatsen beschikbaar te hebben. Deze dienen uitgerust te zijn met mogelijkheden die in een moderne veilige en duurzame haven niet ontbreken zoals autoafzetplaatsen en
walstroomvoorzieningen. Voor de bemanningen van bezoekende zeeschepen faciliteert het Havenschap
het Zeemanshuis.
Wat hebben wij tot nu toe gedaan
1. Representatieve steekproeven houden naar controle op certificering, bemanningseisen en
stuwagevoorschriften.
Door de afdeling Inspectie het Havenbedrijf Rotterdam zijn in het derde kwartaal steekproeven gehouden.
Deze afdeling is terzake kundig, omdat zij deze werkzaamheden dagelijks uitvoeren. Bij deze steekproeven zijn, evenals in 2013, geen redenen om aan te nemen dat er duidelijke afwijkingen bestaan tussen de
naleving van transport- en milieuregelgeving in Moerdijk en Rotterdam. Er zijn in totaal vijf schepen geïnspecteerd.
2. De aanbevelingen uit het in 2014 gehouden onderzoek naar capaciteit wachtvoorzieningen
binnenvaart uitvoeren voor zover aan de orde.
De aanbeveling om de dukdalven bij de wachtvoorziening voor de binnenvaart te vervangen is door de
afdeling Beheer en Infrastructuur opgepakt. Er heeft zich in het tweede kwartaal een nieuwe klant aangediend voor het terrein grenzend aan de wachtvoorziening. De klant wil daar een afmeervoorziening voor
schepen realiseren. De vrije ruimte tussen binnenvaartschepen bij onze wachtvoorziening en te verwachten zeeschepen bij die klant lijkt beperkt. Dit is voorgelegd aan het loodswezen voor advies. De vervanging van dukdalven zal daarom pas plaatsvinden wanneer duidelijk is hoe de configuratie van de voorzieningen bij de klant gestalte krijgt.
3. Invloed uitoefenen op een besluit over de verkeersbegeleiding op het Hollands Diep/Dordtse Kil.
In een bestuurlijk overleg tussen het Havenschap, gemeente Moerdijk en de Veiligheidsregio Midden- en
West-Brabant heeft Rijkswaterstaat voorstellen gedaan om de veiligheid op de kruising te vergroten.
Deze voorstellen zijn door de omgeving als onvoldoende risicoverminderend beoordeeld. Via de commissaris van de Koning van Zuid-Holland en Noord-Brabant, de voorzitters van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en Midden- en West-Brabant, alsmede de burgemeesters van gemeenten in regio wordt nu getracht de minister alsnog te laten besluiten de verkeersbegeleiding niet naar een later tijdstip te verplaatsen. Inmiddels zijn er over dit onderwerp ook kamervragen gesteld. Rijkswaterstaat is van mening dat de
voorgestelde maatregelen voldoende zijn om de veiligheid te vergroten. De omgeving is dat niet. Door
aandringen van de overlegpartners blijft verkeersbegeleiding op de middellangetermijnplanning staan.
Verder ambtelijk en bestuurlijk overleg staat in het vierde kwartaal gepland.
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Wat heeft het al gekost en wat betekent dat voor 2015
Resultaat t/m 3e kw 2015

Gerealiseerd
t/m 3e kw
2015

Programma Veiligheid & Havenmeester
Opbrengsten
Kosten
Totaal Programma Veiligheid & Havenmeester

370
-1.021
-650

Budget
t/m 3e kw
2015

Verschil
t/m 3e kw
2015

370
-1.230
-859

209
209

Alle bedragen x 1.000 euro (€)

Opbrengsten
Deze opbrengsten zijn tot en met het 3e kwartaal gelijk aan de begroting.
Verwacht wordt dat de opbrengsten Veiligheid en Havenmeester op jaarbasis gelijk zullen zijn aan de begroting.
Kosten
Deze kosten zijn tot en met het 3e kwartaal circa € 209.000 lager dan begroot, door:
€

32.000 Minder kosten brandweerzorg t/m het 3e kwartaal, omdat de jaarbijdrage lager is dan begroot.

€

45.000 Minder kosten veiligheidszorg t/m het 3e kwartaal, omdat er nog geen bijdrage veiligheidszorg in rekening is gebracht.

€

65.000 Minder afschrijvingskosten t/m 3e kwartaal, omdat de voorgenomen investeringen in het
HMCC nog niet hebben plaatsgevonden.

€

67.000 Minder andere kosten t/m het 3e kwartaal dan begroot, o.a. minder overige kosten, minder
advieskosten en minder onderhoudskosten.

Verwacht wordt dat de uitgaven op jaarbasis circa € 138.000 lager zullen uitvallen dan begroot, met name
door minder afschrijvingskosten omdat de voorgenomen investeringen in het HMCC nog niet hebben
plaatsgevonden en de bijdrage brandweerzorg naar beneden is bijgesteld.

Programma Bedrijfsvoering
Bestuur en Public Affairs
Wat willen wij bereiken
Ervoor zorgen dat het bestuur bestaande uit achtereenvolgens de directie, het Dagelijks Bestuur en de
Raad van Bestuur op basis van gedegen stukken geïnformeerd worden en/of besluiten kunnen nemen.
Als publiek orgaan streven wij naar meer transparantie in besluitvorming en het openbaar maken van besluiten en cijfermatige informatie.
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Wat hebben wij tot nu toe gedaan
1. Complete, transparante en goed onderbouwde voorstellen voorleggen aan het bestuur.
In het derde kwartaal is de ingezette lijn van het tweede kwartaal gecontinueerd. Voor de voortgang van
de inhoudelijke trajecten wordt verwezen naar de verschillende programma’s.
2. De in 2014 vastgestelde Havenstrategie Moerdijk 2030 en de uitvoeringsagenda worden in 2015
geïncorporeerd in de planning- en control cyclus en besluitvorming.
Het Uitvoeringsprogramma Havenstrategie 2015-2017 is in het derde kwartaal als advies vastgesteld
door de Stuurgroep Havenstrategie. Zowel het Dagelijks Bestuur als de Raad van Bestuur van het Havenschap hebben in september 2015 met het Uitvoeringsprogramma ingestemd. Hetzelfde geldt voor de
dagelijkse besturen van de provincie en gemeente Moerdijk. Daarmee zijn de inhoudelijke kaders voor
een belangrijk deel van de activiteiten van het Havenschap voor de komende jaren vastgelegd.
3. Samen met de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling komen tot een herijkte governance van
de huidige regeling.
In het derde kwartaal is de eerste voortgangsrapportage van het traject om te komen tot een nieuwe governance ter kennisname aangeboden aan de Dagelijks Bestuur en de Raad van Bestuur. In het vierde
kwartaal volgt de tweede voortgangsrapportage.

Juridische zaken
Wat willen wij bereiken
Wij willen bereiken dat de inzet van Juridische Zaken binnen het Havenschap van de achterkant van het
besluitvormingsproces naar de voorkant wordt verplaatst waardoor vanuit een preventieve functie kan worden geadviseerd, dit ten behoeve van zowel de primaire processen als ten behoeve van projecten. Een
algeheel juridisch kwaliteitsbeleid gebaseerd op generieke juridische kennis draagt in dat kader structureel
bij aan de steeds verdere professionalisering van het Havenschap en het inzichtelijk maken en beheersen
van juridische risico’s. Daar waar onverhoopt niet preventief kan worden gehandeld of meegedacht, wil
Juridische Zaken door uitoefening van een adequate, correctieve functie optimale rechtsbescherming van
het Havenschap bereiken. Dit middels het vlot en inzichtelijk afhandelen van schadeclaims of klachten en
daar waar nodig het voeren van juridische procedures (ondersteund door specialistische, externe kennis).
Wat hebben wij tot nu toe gedaan
1. Proactief Contractmanagement voeren.
Wat betreft het voeren van (geautomatiseerd) contractmanagement binnen ons IT-systeem is afgewacht
totdat de afronding van ons IT-fundament werd gerealiseerd. Dit is gebeurd op 1 augustus 2015. Op basis
van de huidige inzichten wordt verwacht dat aan het einde van het vierde kwartaal het contractmanagement
binnen ons IT-systeem op poten staat.
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2. Zorgen voor Compliance binnen de organisatie.
Een strategisch plan van compliance is in het derde kwartaal in concept gereed gemaakt. Naar verwachting
kan dit plan in het vierde kwartaal worden vastgesteld. Het plan kent een thematische opbouw en behandelt
de context, stand-/uitgangspunten van het Havenschap en het beleid op ieder thema. Daarnaast voorziet
het plan in een overzicht van de meest relevante bestaande en toekomstige wet- en regelgeving. Tot slot
kent het plan een voorlopige agenda voor de jaren 2016 en 2017.
3. Voorbereidingen treffen voor de te wijzigen Governancestructuur.
In het derde kwartaal heeft het Havenschap met name input geleverd op de conceptbevoegdhedenmatrices
van de beoogde Naamloze Vennootschap, zoals voorgelegd door het kernteam Governance.
4. Ontwikkeling van het Logistiek Park Moerdijk (LPM) juridisch mogelijk maken.
In het derde kwartaal is in samenspraak met HeBeMa gekomen tot een degelijke projectorganisatie voor
de ontwikkeling van het Logistiek Park Moerdijk. Onderdeel hiervan was de instelling van de werkgroep
Verwerving/Onteigening die de nodige stappen heeft gezet voor de verwerving van gronden (vooralsnog
gericht op Fase 1 en 2).

Financiën
Wat willen wij bereiken
Een effectieve en efficiënte planning- en control cyclus. Verder het benutten van de technische mogelijkheden om financiële informatie sneller en accurater beschikbaar te hebben ter ondersteuning van de inhoudelijke programma’s. Daarnaast de inhoudelijke programma’s voorzien van financieel advies. Blijven
voldoen aan alle van toepassing zijnde financiële wet- en regelgeving. Gebruik maken van de fiscale mogelijkheden om het publieke geld zo efficiënt en effectief mogelijk te kunnen besteden.
Wat hebben wij tot nu toe gedaan
1. Versterken van de adviesfunctie van de afdeling financiën.
In het derde kwartaal is besloten dit onderdeel breder op te pakken. Er zal een plan van aanpak worden
opgesteld waarin het hele spectrum van financiën wordt meegenomen, inclusief de adviesfunctie. Hierdoor ontstaat een integraal plan van aanpak voor de financiële functie. In het vierde kwartaal zal hiertoe
eerst een document opgesteld worden waarin de stip op de horizon voor de financiële functie beschreven
wordt.
2. Financiële (stuur)informatie vergemakkelijken.
Er waren problemen ontstaan door de koppelingen van de jaarrekening, begroting en kwartaalrapportage
met de onderliggende Excel-bestanden. Deze zijn in het derde kwartaal opgelost. Hierdoor kunnen deze
rapportages weer normaal geopend worden. In het derde kwartaal is verder gewerkt aan de uniformering
van de financiële overzichten, zowel in stijl als in inhoud, waardoor deze meer op elkaar aansluiten. Hiermee wordt geprobeerd om de leesbaarheid te bevorderen en het vergelijken van overzichten te vereenvoudigen.
Zie ook punt 2 bij het onderdeel Informatisering en Automatisering.
3. Voorbereidingen treffen op een wijziging van de governancestructuur.
KPMG Advisory heeft in het derde kwartaal fase 1 opgeleverd, bestaande uit een analyse van het bestaande financieel model voor de waardering van het Havenschap. Naar verwachting zal KPMG fase 2,
22

de waardebepaling zelf, in het vierde kwartaal opleveren. KPMG Audit heeft in het derde kwartaal gewerkt aan de rapportage inbrengbalans bij een uitzetting van het Havenschap van een GR naar een NV.
Deze zal ook in het vierde kwartaal opgeleverd worden.

Communicatie
Wat willen wij bereiken
Bekendheid van het Haven- en Industrieterrein Moerdijk als knooppunt voor logistiek en procesindustrie
bij ondernemingen, omgeving en overheden waarin waard creatie, duurzaamheid en veiligheid centraal
staan. Marketing wordt ingezet ter ondersteuning van de commerciële doelen.
Naar de omgeving toe staan transparantie en tijdigheid centraal in de communicatie. Goed nabuurschap
betekent voor het Havenschap een goed overleg tussen omwonenden en ondernemers en het tonen van
maatschappelijke betrokkenheid, bijvoorbeeld door sport- of welzijnsinitiatieven uit de kernen financieel te
ondersteunen.
Verder zorgt de communicatieadviseur ervoor dat door het stimuleren van het communicatief bewustzijn
de organisatie als geheel communicatiever wordt.
Daarnaast geeft de communicatieadviseur adviezen en ondersteuning om de organisatie als geheel alert
te maken op tijdige en transparantie communicatie.
Wat hebben wij tot nu toe gedaan
1. In 2015 worden de eerste voorbereidingen getroffen voor een terreinbrede Open Dag in 2016.
In het derde kwartaal is een voorstel en een aanbestedingsdocument gemaakt voor de invulling van de
open dag. Dit voorstel wordt nu gedeeld met betrokken partijen.
2. Er wordt een analyse uitgevoerd naar de inzet en het bereik van communicatiemiddelen.
In het derde kwartaal zijn hiervoor geen activiteiten uitgevoerd.
3. Uit elk programma worden twee tot drie relevante projecten voorzien van een communicatieplan.
Op basis van de begroting selecteert communicatie in overleg met de programmamanager twee tot drie
projecten per programma waarvoor een communicatieplan wordt opgesteld. In het derde kwartaal is een
aanzet tot een communicatieplan gemaakt voor het project Vrachtwagenparkeren en het project Huisvesting van het programma Infrastructuur en Beheer. Deze plannen worden in het vierde kwartaal afgerond.
4. Communicatie bepaalt in overleg met commercie op welke wijze communicatie in 2015 kan bijdragen
aan de gestelde commerciële doelen.
Ook in het derde kwartaal zijn in samenwerking met Commercie diverse acties uitgevoerd die bijdragen
aan de gestelde commerciële doelen. Zo is er een nieuwe factsheet aan de bestaande reeks toegevoegd
over LME, zijn er diverse presentaties voor en ontvangsten van diverse gezelschappen georganiseerd,
en heeft de samenwerking met commercie geresulteerd in een aantal interessante artikelen over onze
klanten in het oktobernummer van ons business magazine Re/Port of Moerdijk.
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Personeel en Organisatie
Wat willen wij bereiken
Door medewerkers proactief te stimuleren om te blijven investeren in persoonlijke ontwikkeling, groeien
onze mensen door tot klant- en omgevingsgerichte vertegenwoordigers van het Havenschap. Gestructureerd en periodiek wordt deze persoonlijke ontwikkeling besproken. Door elkaar feedback te geven op
houding en gedrag blijft persoonlijke groei gewaarborgd. Tevens versterkt dit de onderlinge samenwerking.
De economie trekt weer aan. Mensen krijgen meer vertrouwen en de mobiliteit neemt langzaam weer toe.
Door te investeren in persoonlijke ontwikkeling, worden medewerkers interessanter voor de arbeidsmarkt.
Gezien de vergrijzing en de vertrekkende babyboomgeneratie, ook bij andere organisaties, biedt dit medewerkers de kans om een overstap te maken. Wij kunnen als werkgever bijdragen aan deze overstap
door partners in de regio te benaderen en te kijken of we de loopbaanoriëntatie kunnen vergemakkelijken. Loopbaanbeleid richt zich op de inzet van medewerkers, op hun kwaliteiten en de ontwikkeling van
kwaliteiten.
Wat hebben wij tot nu toe gedaan
1. Voldoen aan de werkkostenregeling
De nieuwe werkkostenregeling geldt vanaf 1 januari 2015. Ook in het derde kwartaal is door de financiële
afdeling elke maand bijgehouden in hoeverre we binnen de budgetten blijven zoals vooraf gesteld.
2. Er worden procesbeschrijvingen, procedures en werkinstructies P&O opgesteld.
Eerder is al besloten vanwege andere prioriteiten de procesbeschrijvingen pas op te pakken op het moment dat het noodzakelijk is.
3. Er wordt een advies voorbereid over mogelijke gevolgen voor de inzet van personeel en de opbouw
van de organisatie naar aanleiding van eventuele wijziging van de governancestructuur
Inmiddels is de samenwerking ingezet met een gerenommeerd adviesbureau om een arbeidsvoorwaardenpakket inclusief overgangsmaatregelen te realiseren die passend zijn bij een nieuw governancemodel. Om dit proces zo efficiënt mogelijk te doorlopen, wordt het handboek 2009 als basis genomen en
aangepast waar nodig. In het derde kwartaal is gewerkt aan de arbeidsvoorwaardenvergelijking met relevante havenbedrijven.
4. Er wordt een loopbaanbeleid opgezet.
Dit proces wordt momenteel niet actief opgepakt. Inmiddels is gebleken dat de prioriteit hiervan niet dusdanig hoog is dat dit in 2015 dient te worden uitgewerkt.
5. Overige activiteiten
In 2015 loopt het in 2014 gestarte proces van functiebeschrijving en -waardering door. In het derde kwartaal zijn de eerste versies van de concept functiebeschrijvingen getoetst door de directeur en adviseur
P&O. In het vierde kwartaal worden deze getoetst door MT en medewerkers en waar nodig aangepast en
aangescherpt. Vervolgens kunnen de beschrijvingen worden vastgesteld en de waarderingsprocedure in
gang gezet. Dit traject is gereed voor eind 2015.
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Er is in 2014 gebleken dat onze huidige autoregeling op onderdelen niet goed aansluit op de snelle ontwikkelingen rondom het elektrisch rijden. Het is daarom van belang dat er in 2015 een hernieuwde autoregeling komt. In het tweede kwartaal is bepaald welke onderdelen de regeling dient te bevatten en is gestart met het schrijven van een nieuwe regeling. Dit project zal eind 2015 gereed zijn.
Ten slotte is ons arbobeleid toe aan een update. In samenwerking met de afdeling Infrastructuur en Beheer wordt er een Risicoinventarisatie en Evaluatie (RI&E) uitgevoerd. Deze bestaat uit vier clusters die
worden geactualiseerd: arbo-organisatie en beleid, gebouwgebonden onderzoek, welzijnsinventarisatie
en de wettelijke toetsing. In het derde kwartaal heeft de betrokken partij een eerste inventarisatie gemaakt en interviews gehouden binnen de organisatie op basis waarvan het advies wordt uitgebracht.
Ook de actualisering van Hoofdstuk 3 van de ambtelijke CAR-UWO is een project dat in het derde kwartaal is toegevoegd aan de P&O-agenda.

Informatisering en Automatisering
Wat willen wij bereiken
Een toekomstbestendig informatie- en automatiseringssysteem waarmee relevante data real-time beschikbaar is zowel voor intern als extern gebruik. Waarbij het risico op uitval van het systeem en het risico
op oneigenlijk en onverantwoord gebruik tot een aanvaardbaar minimum beperkt zijn. Daarnaast streeft
het Havenschap naar een archief dat op ieder moment voldoet aan de daaraan gestelde wet- en regelgevingen en dat op ieder moment overgedragen kan worden aan de bewaarplaats bij het provinciale archief. Dit alles zodanig dat de organisatie ondersteund wordt in het realiseren van de ambities uit de Havenstrategie 2030. Daarnaast dragen informatisering en automatisering bij aan tijds- en plaats onafhankelijk werken.

Wat hebben wij tot nu toe gedaan
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1. Komen tot afronding van het integraal IT fundament (AX, SharePoint en GIS) en daarna zelf de regie
voeren over beheer en onderhoud.
In het derde kwartaal is aan de hand van het opgestelde projectplan “afronding fundament” verder gewerkt aan de afronding van het integraal IT-fundament per 1 augustus 2015. Op die datum is het project
ook opgeleverd. In overleg met de stuurgroep zijn drie zaken vanuit het project doorgeschoven. Het gaat
om een aantal overgebleven issues in AX die nog niet opgelost waren, het digitaal werken in SharePoint
(verder) invoeren (zie ook punt 3 hieronder) en het laatste onderdeel van de basiskaart in GIS. Deze zullen de komende periode worden afgerond.
2. Financiële (stuur)informatie met een druk op de knop.
Ook in het derde kwartaal zijn hiervoor nog geen acties uitgevoerd. In het vierde kwartaal wordt een training selfservice rapportage gegeven. Daarna zal geïnventariseerd worden welke aanpassingen nog gewenst/noodzakelijk zijn aan de rapportages. Op basis van deze inventarisatie zullen, in het vierde kwartaal of anders in de loop van 2016, daar waar mogelijk aanpassingen doorgevoerd worden.
3. Vervolmaken van het compleet digitaal archief waarmee vanaf 1 januari 2015 gestart zal worden.
Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het real time beschikbaar hebben van data.
Het documentmanagementsysteem binnen SharePoint is nog niet (volledig) operationeel. In het derde
kwartaal heeft het DIV-comité een pilot gehouden en is per afdeling/onderdeel een plan van aanpak voor
de verdere uitrol opgesteld en afgestemd. Naar aanleiding van de afstemming is gebleken dat de voorgestelde procesgang van bepaalde documentstromen niet optimaal lijkt. Daarom is besloten om de verdere
uitrol on hold te zetten en op basis van een impactanalyse de vervolgstappen te bepalen.
4. Het papieren en digitaal beschikbare archief na 1988 opschonen en gereed maken voor overdracht
aan de provinciale archiefbewaarplaats.
In het derde kwartaal is hiervoor een eerste conceptplan van aanpak opgesteld. Dit plan zal in het vierde
kwartaal aangepast en definitief gemaakt worden.

Facilitaire Zaken
Wat willen wij bereiken
De duurzaamheidsambitie van het Havenschap komt terug in de wijze waarop het gebouw beheerd
wordt. Alle noodzakelijke vervangingen worden zo duurzaam mogelijk ingevuld.
Wat hebben wij tot nu toe gedaan
1. Evaluatie van de duurzame maatregelen die in 2014 zijn genomen.
In het vorige kwartaal heeft een meervoudig onderhandse aanbesteding voor een nieuw klimaatbeheersingssysteem plaatsgevonden. Uit de inschrijvingen bleek dat geen van de partijen voldeed aan de minimale gestelde eisen aan kwaliteitsplannen e.d. die als onderdeel van de EMVI-selectie waren gevraagd.
In het derde kwartaal is daarom een nieuwe aanbesteding doorlopen met dit keer een viertal grotere partijen die wel in staat worden geacht dergelijke contracten ter hand te kunnen nemen.
Uit deze aanbesteding is een duidelijke winnaar gekomen, met wie op dit moment gesprekken worden
gevoerd. Er is nog niet formeel gegund, omdat eerst de resultaten van de laatste gebruikerscheck worden
verwerkt. Naar aanleiding van deze check lijkt het waarschijnlijk dat de uiteindelijke klimaatbeheersing
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voor het kantoor een mix zal worden van vervanging van het huidig systeem en individuele regeling per
ruimte.
2. Het realiseren van een stabiele beheersituatie.
In 2014 is de weg ingeslagen om in 2015 een stabiele beheersituatie te bereiken en deze uiteindelijk in
2016 inclusief duurzaamheidsambities te bekronen met een BREEAM-certificering voor ons kantoor.
Om dit te bereiken is in 2014 een facilitair beheerplan vastgesteld. Hierin zijn voor drie hoofdcategorieën,
assets, beheer en gebruik, actieplannen en doelen zijn geformuleerd. Het implementeren van dit plan
vergt aanzienlijk meer inzet dan begroot en zal derhalve ook niet in z’n geheel in 2015 zijn afgerond. De
vervolgdoelstelling om uiteindelijk de BREEAM-certificering te behalen is ondanks deze vertraging nog
steeds reëel.

Wat heeft het al gekost en wat betekent dat voor 2015
Resultaat t/m 3e kw 2015

Programma Bedrijfsvoering
Opbrengsten Bestuur en Public Affairs
Opbrengsten Juridische zaken
Algemene baten
Rente baten
Opbrengsten Communicatie
Opbrengsten Personeel en Organisatie
Opbrengsten Informatisering en Automatisering
Opbrengsten Facilitair
Subtotaal opbrengsten
Kosten Bestuur en Public Affairs
Kosten Juridische zaken
Kosten Financiën
Algemene lasten
Rente lasten
Kosten Communicatie
Kosten Personeel en Organisatie
Kosten Informatisering en Automatisering
Kosten Facilitair
Subtotaal kosten
Totaal Programma Bedrijfsvoering

Gerealiseerd
t/m 3e kw
2015

Budget
t/m 3e kw
2015

0
1
1.827
15
35
1.878

1.827
46
6
1.878

-191
-53
-49
-8
-4.321
-141
-1.680
-526
-300
-7.268
-5.390

-349
-101
-87
-4.217
-209
-1.672
-342
-254
-7.232
-5.353

Verschil
t/m 3e kw
2015
0
1
0
-31
29
-0
158
48
39
-8
-103
68
-7
-184
-46
-36
-37

Alle bedragen x 1.000 euro (€)

Opbrengsten
De opbrengsten Bedrijfsvoering zijn tot en met het 3e kwartaal gelijk aan de begroting.
Verwacht wordt dat de opbrengsten Bedrijfsvoering op jaarbasis € 36.000 hoger zal zijn dan begroot o.a.
door het doorbelasten van personeelskosten aan derden.
Kosten
Er is circa € 36.000 minder aan kosten Bedrijfsvoering uitgegeven tot en met het 3e kwartaal dan begroot, door:
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€

158.000 Minder kosten bestuur en advies, met name door minder advieskosten businesscase Havenstrategie Moerdijk 2030, LPM, governance en overige t/m het 3e kwartaal dan begroot.

€

48.000 Minder juridische- en verzekeringskosten tot nu toe dan begroot.

€

39.000 Minder kosten financiën, met name omdat nog niet alle opdrachten uitgevoerd zijn.

€

8.000- Meer algemene lasten door kosten voorziening dubieuze debiteuren.

€

103.000- Ondanks dat er minder financiering is aangetrokken zijn de rentekosten hoger omdat bij het
aantrekken van kasgeldleningen de rente boven het 3 maands euribor ligt wat teruggekregen wordt op de afgesloten renteswaps.

€

68.000 Minder kosten communicatie, met name nog geen kosten Re/Port of Moerdijk en ook nog
geen overige kosten.

€

7.000- Minder personeelskosten t/m het 3e kwartaal dan begroot.

€

184.000- Meer kosten automatisering en informatisering t/m het 3e kwartaal dan begroot, met name
meer advieskosten in het kader van project “afronding fundament” en digitaal werken in
SharePoint (verder) invoeren.

€

46.000- Meer huisvestingskosten t/m 3e kwartaal dan begroot, met name kosten voor begeleiding
en realisatie voor het doorvoeren van acties uit het facilitaire plan wat niet begroot was.

Verwacht wordt dat de kosten Bedrijfsvoering op jaarbasis circa € 475.000 hoger uitvallen dan begroot,
met name door meer kosten automatisering en informatisering, meer rentekosten, meer huisvestingskosten, maar minder kosten bestuur en advies.
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Paragraaf Exploitatieoverzicht
Resultaat t/m 3e kw 2015

Programma Ruimtelijke ontwikkeling, milieu en duurzaamheid
Opbrengsten
Kosten
Totaal Programma Ruimtelijke ontwikkeling, milieu en duurzaamheid

Gerealiseerd
t/m 3e kw
2015

Budget
t/m 3e kw
2015

Verschil
t/m 3e kw
2015

70
-129
-59

72
-201
-129

-2
72
70

Programma Infrastructuur en Beheer
Opbrengsten nat
Opbrengsten droog
Kosten Beheer nat
Kosten Beheer droog
Totaal Programma Infrastructuur en Beheer

1.676
-1.196
-2.284
-1.804

1.699
-1.953
-3.118
-3.372

-22
757
833
1.568

Programma Commerciële Exploitatie
Opbrengsten nat
Opbrengsten droog
Kosten droog
Totaal Programma Commerciële Exploitatie

5.751
4.957
-185
10.523

6.362
5.307
-209
11.460

-611
-350
24
-937

Programma Veiligheid & Havenmeester
Opbrengsten
Kosten
Totaal Programma Veiligheid & Havenmeester

370
-1.021
-650

370
-1.230
-859

209
209

0
1

0
1

1.827
15
35
1.878

1.827
46
6
1.878

-191
-53
-49
-8
-4.321
-141
-1.680
-526
-300
-7.268
-5.390

-349
-101
-87
-4.217
-209
-1.672
-342
-254
-7.232
-5.353

158
48
39
-8
-103
68
-7
-184
-46
-36
-37

14.702
-12.083

15.688
-13.941

-986
1.859

2.620

1.747

873

2.490
-2.175
315

4.022
-2.175
1.847

-1.532
-0
-1.532

2.935

3.594

-659

Programma Bedrijfsvoering
Opbrengsten Bestuur en Public Affairs
Opbrengsten Juridische zaken
Algemene baten
Rente baten
Opbrengsten Communicatie
Opbrengsten Personeel en Organisatie
Opbrengsten Informatisering en Automatisering
Opbrengsten Facilitair
Subtotaal opbrengsten
Kosten Bestuur en Public Affairs
Kosten Juridische zaken
Kosten Financiën
Algemene lasten
Rente lasten
Kosten Communicatie
Kosten Personeel en Organisatie
Kosten Informatisering en Automatisering
Kosten Facilitair
Subtotaal kosten
Totaal Programma Bedrijfsvoering
TOTAAL OPBRENGSTEN
TOTAAL KOSTEN
RESULTAAT VOOR BESTEMMING (excl. grondexploitaties)
M utaties in reserves
Beschikkingen ten laste van reserves
Toevoeging aan reserves
Totaal M utaties in reserves
RESULTAAT NA BESTEMMING (excl. grondexploitaties)

0
-31
29
-0

Alle bedragen x 1.000 euro (€)
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Jaarprognose 2015

Realisatie
2015

Budget
2015

Verschil
2015

Verschil
%

Programma Ruimtelijke ontwikkeling, milieu en duurzaamheid
Opbrengsten

85

96

-11

-12%

Kosten

-303

-268

-35

13%

Totaal Programma Ruimtelijke ontwikkeling, milieu en duurzaamheid

-218

-172

-46

27%

Programma Infrastructuur en Beheer
Opbrengsten nat

0

0

0

0%

Opbrengsten droog

2.163

2.265

-102

-4%

Kosten Beheer nat

-1.602

-2.603

1.001

-38%

Kosten Beheer droog

-3.864

-4.157

293

-7%

Totaal Programma Infrastuctuur en Beheer

-5.466

-6.760

1.294

-19%

Opbrengsten nat

7.643

8.483

-840

-10%

Opbrengsten droog

6.600

7.076

-476

-7%

-259

-278

19

-7%

13.984

15.280

-1.296

-8%

Programma Commerciële Exploitatie

Kosten droog
Totaal Programma Commerciële Exploitatie
Programma Veiligheid & Havenmeester

494

494

0

0%

Kosten

-1.501

-1.640

138

-8%

Totaal Programma Veiligheid & Havenmeester

-1.007

-1.146

138

-12%

Opbrengsten Bestuur en Public Affairs

0

0

0

0%

Opbrengsten Juridische zaken

0

0

0

0%

Algemene baten

0

0

0

0%

2.436

2.436

0

0%

Opbrengsten Communicatie

57

61

-4

-7%

Opbrengsten Personeel en Organisatie

Opbrengsten

Programma Bedrijfsvoering

Rente baten

48

8

40

535%

Opbrengsten Informatisering en Automatisering

0

0

0

0%

Opbrengsten Facilitair

0

0

0

0%

2.541

2.505

36

1%

Kosten Bestuur en Public Affairs

-409

-466

57

-12%

Kosten Juridische zaken

-124

-134

10

-7%

Kosten Financiën

-116

-116

0

0%

0

0

0

0%

-5.761

-5.623

-137

2%

-283

-279

-4

1%

-2.327

-2.291

-36

2%

-729

-456

-273

60%
27%

Subtotaal opbrengsten

Algemene lasten
Rente lasten
Kosten Communicatie
Kosten Personeel en Organisatie
Kosten Informatisering en Automatisering
Kosten Facilitair
Subtotaal kosten
Totaal Programma Bedrijfsvoering
TOTAAL OPBRENGSTEN
TOTAAL KOSTEN
TOTAAL RESULTAAT VOOR BESTEMMING (excl. grondexploitaties)

-430

-338

-92

-10.179

-9.704

-475

5%

-7.638

-7.199

-439

6%

19.526

20.918

-1.392

-7%

-17.709

-18.650

941

-5%

1.817

2.268

-451

-20%

-25%

M utaties in reserves
Beschikkingen ten laste van reserves

4.017

5.362

-1.346

-2.900

-2.900

0

0%

Totaal M utaties in reserves

1.117

2.462

-1.346

-55%

RESULTAAT NA BESTEMMING (excl. grondexploitaties)

2.933

4.730

-1.797

-38%

Toevoeging aan reserves

Alle bedragen x 1.000 euro (€)

30

Programma Ruimtelijke ontwikkeling, Milieu en Duurzaamheid
Opbrengsten
Deze opbrengsten zijn tot en met het 3e kwartaal circa € 2.000 lager dan begroot, door:
€

2.000 Minder opbrengsten t/m het 3e kwartaal, doordat met name de bijdragen Samenwerking
Duurzame Verbindingen (DVM) en de bijdragen aan het milieumonitoringrapport 2014 lager zijn dan begroot.

Verwacht wordt dat de opbrengsten Ruimtelijke ontwikkeling, Milieu en Duurzaamheid op jaarbasis €
11.000 lager zullen zijn dan begroot met name omdat de bijdrage DVM lager zal zijn dan begroot.
Kosten
Deze kosten zijn tot en met het 3e kwartaal circa € 72.000 lager dan begroot, door:
€

72.000 Minder kosten t/m het 3e kwartaal, met name omdat de kosten programmaondersteuning
Samenwerking Duurzame Verbindingen (DVM), ecologische advisering, milieumonitoring
2014 nog niet allemaal in rekening gebracht zijn.

Verwacht wordt dat de uitgaven Ruimtelijke ontwikkeling, Milieu en Duurzaamheid op jaarbasis circa €
35.000 hoger zijn. Met name door de financiële bijdrage aan het onderzoek Energyweb XL die niet begroot was.
Programma Infrastructuur en Beheer
Opbrengsten droog
Deze opbrengsten zijn tot en met het 3e kwartaal circa € 22.000 lager dan begroot.
€
€

19.000- Minder spooropbrengsten t/m het 3e kwartaal door terugname terrein.
3.000- Minder andere opbrengsten t/m het 3e kwartaal.

Verwacht wordt dat de opbrengsten Infrastructuur en Beheer droog op jaarbasis circa € 102.000 lager uit
zullen vallen dan begroot door lagere spooropbrengsten en lagere rioolheffing dan begroot.
Kosten Beheer nat
Deze kosten zijn tot en met het 3e kwartaal circa € 757.000 lager dan begroot, door:
€

€

750.000 Baggerkosten lopen sinds 2015 rechtstreeks via de voorziening baggeren. Deze komen
niet meer via de reguliere exploitatie ten laste van de bestemmingsreserves.
52.000- Meer beheerkosten nat t/m het 3e kwartaal door o.a. meer onderhoud.

€

130.000 Minder afschrijvingskosten door terugname van een kade.

€

185.000- Meer onroerendzaakbelasting dan begroot door terugname van een kade.
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€

82.000 Minder advieskosten nat t/m het 3e kwartaal dan begroot omdat de nadruk ligt op werk vanuit de voorzieningen.

€

32.000 Per saldo minder andere kosten t/m het 3e kwartaal, o.a. minder kosten voor deelname
aan beurzen dan begroot maar meer advieskosten.

Verwacht wordt dat de kosten Beheer nat op jaarbasis circa € 1.001.000 lager zijn dan begroot. Er zijn
geen baggerkosten meer via reguliere exploitatie, omdat deze vanaf 2014 rechtstreeks ten laste komen
van de voorziening baggeren, minder afschrijvingskosten door terugname kade en per saldo minder andere kosten.
Kosten Beheer droog
Deze kosten zijn tot en met het 3e kwartaal circa € 833.000 lager dan begroot, door:
€

792.000 Minder kosten die uiteindelijk ten laste van de reserve ontwikkelingen komen t/m het 3e
kwartaal 2015, met name doordat de aankoop van een woning nog niet heeft plaatsgevonden.

€

18.000 Minder kosten schades t/m het 3e kwartaal.

€

23.000 Per saldo minder andere kosten t/m het 3e kwartaal, o.a. minder electriciteitskosten, meer
huurkosten, meer advieskosten, minder onderhoudskosten, meer waterschapslasten en
minder overige kosten dan begroot.

Verwacht wordt dat de kosten Beheer droog op jaarbasis circa € 293.000 lager zijn dan begroot. Met
name door minder kosten die ten laste van de reserve ontwikkelingen komen maar meer beheerkosten
en meer algemene advieskosten.
Programma Commerciële Exploitatie
Opbrengsten nat
Deze opbrengsten zijn tot en met het 3e kwartaal circa € 611.000 lager dan begroot, door:
€

285.000- Minder opbrengsten zeehavengeld dan begroot, met name door minder overslag dan begroot.

€

157.000- Minder opbrengsten binnenhavengeld dan begroot, met name door minder overslag dan
begroot.

€

€

64.000- Minder kadegeld door teruggenomen kade en nog niet gerealiseerde kade waarmee in de
begroting rekening was gehouden.
150.000- Minder opbrengsten erfpacht door teruggenomen kade en nog niet gerealiseerde kade
waarmee in de begroting rekening mee was gehouden.

€

61.000 Meer huuropbrengsten door uitgifte in huur van een terrein in 2014 en door huuraanpassing waarmee in de begroting geen rekening gehouden was.

€

16.000- Per saldo minder andere opbrengsten, o.a. minder vergunningsrechten nat dan waarmee
in de begroting rekening was gehouden.
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Verwacht wordt dat de opbrengsten Commerciële Exploitatie nat op jaarbasis € 840.000 lager uit zullen
vallen dan begroot. Met name omdat de opbrengsten zeehavengelden en binnenhavengelden lager uitvallen dan begroot en het negatieve effect van de teruggenomen kade op de erfpachtinkomsten.
Opbrengsten droog
De opbrengsten zijn tot en met het 3e kwartaal € 350.000 lager dan begroot, door:
€
€

376.000- Minder opbrengsten erfpacht t/m het 3e kwartaal met name door teruggenomen terrein.
26.000 Meer opbrengsten huur en overige huur t/m het 3e kwartaal dan waarmee in de begroting
rekening was gehouden.

Verwacht wordt dat de opbrengsten Commerciële Exploitatie droog op jaarbasis circa € 476.000 lager
zullen uitvallen dan begroot. Met name door lagere erfpachtinkomsten door teruggenomen terrein, maar
hogere inkomsten huur en overige huurinkomsten dan begroot.
Kosten droog
Deze kosten zijn circa € 24.000 lager tot en met het 3e kwartaal dan begroot, door:
€

149.000 Minder afschrijvingskosten door terugname van terreininrichting.

€

92.000- Meer advieskosten en onderzoekskosten met commerciële aangelegenheden zoals doorrekenen businesscases, acquisitieplan.

€

33.000- Per saldo meer andere kosten t/m het 3e kwartaal, o.a. meer kosten onroerend zaak belasting door teruggenomen terrein.

Verwacht wordt dat de kosten Commerciële Exploitatie droog op jaarbasis € 19.000 lager zullen zijn dan
begroot door minder afschrijvingskosten door terugname van terreininrichting maar meer advieskosten.

Programma Veiligheid & Havenmeester
Opbrengsten
Deze opbrengsten zijn tot en met het 3e kwartaal gelijk aan de begroting.
Verwacht wordt dat de opbrengsten Veiligheid en Havenmeester op jaarbasis gelijk zullen zijn aan de begroting.
Kosten
Deze kosten zijn tot en met het 3e kwartaal circa € 209.000 lager dan begroot, door:
€

32.000 Minder kosten brandweerzorg t/m het 3e kwartaal, omdat de jaarbijdrage lager is dan begroot.

€

45.000 Minder kosten veiligheidszorg t/m het 3e kwartaal, omdat er nog geen bijdrage veiligheidszorg in rekening is gebracht.
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€

65.000 Minder afschrijvingskosten t/m 3e kwartaal, omdat de voorgenomen investeringen in het
HMCC nog niet hebben plaatsgevonden.

€

67.000 Minder andere kosten t/m het 3e kwartaal dan begroot, o.a. minder overige kosten, minder
advieskosten en minder onderhoudskosten.

Verwacht wordt dat de uitgaven op jaarbasis circa € 138.000 lager zullen uitvallen dan begroot, met name
door minder afschrijvingskosten omdat de voorgenomen investeringen in het HMCC nog niet hebben
plaatsgevonden en de bijdrage brandweerzorg naar beneden is bijgesteld.
Programma Bedrijfsvoering
Opbrengsten
De opbrengsten Bedrijfsvoering zijn tot en met het 3e kwartaal gelijk aan de begroting.
Verwacht wordt dat de opbrengsten Bedrijfsvoering op jaarbasis € 36.000 hoger zal zijn dan begroot o.a.
door het doorbelasten van personeelskosten aan derden.
Kosten
Er is circa € 36.000 minder aan kosten Bedrijfsvoering uitgegeven tot en met het 3e kwartaal dan begroot, door:
€

158.000 Minder kosten bestuur en advies, met name door minder advieskosten business case Havenvisie 2030, LPM, governance en overige t/m het 3e kwartaal dan begroot.

€

48.000 Minder juridische- en verzekeringskosten tot nu toe dan begroot.

€

39.000 Minder kosten financiën, met name omdat nog niet alle opdrachten uitgevoerd zijn.

€

8.000- Meer algemene lasten door kosten voorziening dubieuze debiteuren.

€

103.000- Ondanks dat er minder financiering is aangetrokken zijn de rentekosten hoger omdat bij het
aantrekken van kasgeldleningen de rente boven het 3 maands euribor ligt wat teruggekregen wordt op de afgesloten renteswaps.

€

68.000 Minder kosten communicatie, met name nog geen kosten Re/Port of Moerdijk en ook nog
geen overige kosten.

€

7.000- Minder personeelskosten t/m het 3e kwartaal dan begroot.

€

184.000- Meer kosten automatisering en informatisering t/m het 3e kwartaal dan begroot, met name
meer advieskosten in het kader van project “afronding fundament” en digitaal werken in
SharePoint (verder) invoeren.

€

46.000- Meer huisvestingskosten t/m 3e kwartaal dan begroot, met name kosten voor begeleiding
en realisatie voor het doorvoeren van acties uit het facilitaire plan wat niet begroot was.
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Verwacht wordt dat de kosten Bedrijfsvoering op jaarbasis circa € 475.000 hoger uitvallen dan begroot,
met name door meer kosten automatisering en informatisering, meer rentekosten, meer huisvestingskosten, maar minder kosten bestuur en advies.

Mutaties in reserves
Hieronder worden de mutaties in de reserves toegelicht.
Beschikking Algemene Reserve
Er is t/m het 3e kwartaal circa € 2.447.000 ten laste van deze reserve gebracht. Deze onttrekking is gelijk
aan de begroting.
Verwacht wordt dat op jaarbasis de onttrekking aan deze reserve gelijk zal zijn aan de begroting.
Beschikking reserve ontwikkelingen
Er is t/m het 3e kwartaal circa € 38.000 ten laste van deze reserve gebracht.
Verwacht wordt dat op jaarbasis de onttrekking circa € 358.000 lager zal zijn dan begroot, omdat het de
verwachting is dat een woning Roodevaart e.o. aangekocht wordt maar dat er verder geen grote kosten
ten laste van deze reserve zullen komen.
Toevoeging reserve ontwikkelingen
Er is t/m het 3e kwartaal € 2.175.000 gedoteerd aan deze reserve. Deze dotering is gelijk aan de begroting.
Beschikking reserve baggeren
Er zijn t/m het 3e kwartaal geen kosten ten laste van deze reserve gebracht, omdat baggerkosten vanaf
2015 niet meer ten laste van de reserve baggeren worden gebracht maar rechtstreeks ten laste van de
voorziening baggeren komen.
Verwacht wordt dat op jaarbasis de onttrekking circa € 1.000.000 lager zal zijn, omdat baggerkosten
vanaf 2015 niet meer ten laste van de reserve baggeren worden gebracht, maar rechtstreeks ten laste
van de voorziening baggeren komen.
Beschikking Vitaliteitsregeling
Er is t/m het 3e kwartaal circa € 5.000 ten laste van deze reserve gebracht.
Verwacht wordt dat op jaarbasis de onttrekking circa € 12.000 hoger zal zijn dan begroot.
Conclusie
Op basis van bovenstaande verwachtingen zal het jaarresultaat exclusief grondexploitaties uitkomen op
een winst van circa € 2.933.000 in tegenstelling tot de begrote winst van € 4.730.000.
Grondexploitaties
Hieronder wordt een toelichting gegeven op de grondexploitaties:
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Grondexploitaties
Opbrengsten
Kosten
Mutaties
Winstneming

Realisatie 2015 Begroting 2015 Verschil 2015
9.441
15.660
6.2193.2754.7751.500
1.9008.4946.595
4.266
2.391
1.875

Alle bedragen x 1.000 Euro (€)

€ 6.219.000- Minder opbrengsten grondexploitaties op jaarbasis, doordat het de verwachting is dat er
minder gronden tegen lagere uitgifteprijzen dan begroot in erfpacht uitgegeven zullen worden. Naar verwachting wordt er 6,7 ha in plaats van 10 ha uitgegeven.
€ 1.500.000 Het is de verwachting dat de kosten op jaarbasis lager uit zullen vallen dan begroot. Het
gaat hierbij met name om minder kosten voor het bouwrijp maken van het Industrial Park
Moerdijk dan begroot voor dit jaar.
€ 1.875.000 Meer winstneming grondexploitaties op jaarbasis dan verwacht, omdat er meer grond uitgegeven worden uit exploitaties waaruit winst genomen kan worden dan waarvan in de begroting was uitgegaan.
Conclusie
Op basis van bovenstaande verwachtingen zal er circa € 4.266.000 winst genomen worden uit de grondexploitaties.
Conclusie
Op basis van bovenstaande verwachtingen zal het jaarresultaat inclusief de grondexploitaties uitkomen
op een winst van circa € 7.199.000.
Reserves en voorzieningen

Stand per 01-01-2015
Toevoeging winst 2014
Dotatie
Onttrekkingen
Stand per 30-09-2015

Algemene
Reserve
71.871.276
3.521.712
0
2.446.839
72.946.149

Reserve
ontwikkelingen
8.824.029
1.300.000
2.175.003
38.195
12.260.837

Vitaliteits
regeling
87.637
48.704
0
5.000
131.341

Totaal
80.782.943
4.870.416
2.175.003
2.490.034
85.338.327

Alle bedragen in euro's (€)

Stand per 01-01-2015
Dotatie
Onttrekkingen
Stand per 30-09-2015

Voorziening

Voorziening

Voorziening

Voorziening

Voorziening

infra droog

riolering

infra nat

overige

baggeren

1.520.571
536.247
293.242
1.763.576

4.533.034
729.747
75.894
5.186.887

2.367.560
257.247
17.684
2.607.123

75.000
0
0
75.000

3.388.243
0
631.405
2.756.838

Voorziening
egalisatie
rioolheffing

Totaal

34.366
0
0
34.366

11.918.773
1.523.241
1.018.225
12.423.789

Alle bedragen in euro's (€)

Hieronder worden de standen van de reserves en voorzieningen weergegeven.
Mutaties in voorzieningen
Hieronder worden de mutaties in de voorzieningen toegelicht.
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Voorziening infra droog
Er is t/m het 3e kwartaal € 536.247 gedoteerd aan deze voorziening. Deze dotering is gelijk aan de begroting. De onttrekking van € 293.242 betreft de uitgave aan het vervangen van de bomen aan de Orionweg,
voorbereiding project Middenweg renovatie, voorbereiding Zuidelijke Randweg herstel slechte delen en
het opstellen van de wegenstructuurvisie 2030. Voor 2015 wordt een uitgave verwacht van € 730.000.
Het gaat hierbij om het uitvoeren reconstructie deel Middenweg, uitvoeren asfaltherstel Zuidelijke Randweg, opwaardering bluswatervoorziening innamepunten en eerste stap korte termijnmaatregelen spoorovergangen.
Voorziening riolering
Er is t/m het 3e kwartaal € 729.747 gedoteerd aan deze voorziening. Deze dotering is gelijk aan de begroting. De onttrekking van € 75.893,50 is gebaseerd op onderzoek gemaal G en voorbereiding groot onderhoud riolering. Voor 2015 wordt een uitgave verwacht van € 360.000. Het betreft hier diverse onderzoeken en opstart bouwteam eerste fase gemaal G.
Voorziening infra nat
Er is t/m het 3e kwartaal € 257.247 gedoteerd aan deze voorziening. Deze dotering is gelijk aan de begroting. De onttrekking van € 17.684 is gebaseerd op 1ste termijn uitgave t.b.v. onderhoud kadeverharding
CCT. Voor 2015 wordt verwacht een totaal te onttrekken van € 150.000 en is in hoofdzaak gebaseerd op
de benodigde werkzaamheden voor onderhoud aan kades zoals herstel bolders, aanleg meerpaal en dergelijke.
Voorziening overige
Er is t/m het 3e kwartaal niets gedoteerd of onttrokken aan deze voorziening.
Voorziening baggeren
Er is t/m het 3e kwartaal niets gedoteerd aan deze voorziening. Deze dotering is gelijk aan de begroting.
De onttrekking van € 631.405 komt voort uit baggerwerk in 2015. In dit baggerwerk wordt ook de verdieping van de verbinding tussen Noordelijke insteekhaven en vaargeul Hollands Diep meegenomen. De totale verwachte uitgaven zijn ca. € 2.000.000.
Voorziening egalisatie rioolheffing
Er is t/m het 3e kwartaal niets gedoteerd of onttrokken aan deze voorziening.
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Paragraaf Financiering en treasury
Algemene ontwikkelingen rentebeleid
In het derde kwartaal zijn zowel de kapitaalrente als de kortetermijnrente nagenoeg hetzelfde gebleven
ten opzichte van het tweede kwartaal 2015.
Renteswaps
Het Havenschap financiert op balansniveau en met kasgeldleningen (variabele rente) in combinatie met
renteswaps. Een renteswap zet de rente typische looptijd van variabel om naar vast.
Renteswaps
Rabobank
Rabobank
Deutsche Bank
Totaal

Ingangsdatum
26-07-2007
15-11-2008
16-02-2009

Einddatum
01-07-2022
01-10-2029
01-10-2023

Percentage
4,8500
4,3600
3,6875

Hoofdsom
26.250.000
50.000.000
50.000.000
126.250.000

Alle bedragen in euro's (€)

De marktwaarde van deze drie renteswaps bedraagt per 30 september 2015 € 36.987.853 negatief (per
30 juni 2015 bedroeg dit € 35.417.129 negatief). De overhedge situatie (meer renteswaps dan financiering) per 30 september 2015 bedraagt € 12.750.000 (per 30 juni 2015 bedroeg dit eveneens €
12.750.000).
Kasgeldleningen
Met de BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) is een financieringsovereenkomst gesloten met een looptijd
tot en met 31 december 2011 en een jaarlijkse stilzwijgende verlenging. Voor 2015 is deze overeenkomst
ook stilzwijgend verlengd. Deze overeenkomst bestaat uit een kasgeldovereenkomst van maximaal € 145
miljoen zonder beschikbaarheid garantie en een krediet in rekening-courant van € 5 miljoen. In het
tweede kwartaal van 2015 zijn de volgende kasgeldleningen afgesloten:
Kasgeldleningen
BNG (Bank Nederlandse Gemeenten)
Aegon Custody B.V.
Aegon Custody B.V.
Gemeente Berkelland
BNG (Bank Nederlandse Gemeenten)
BNG (Bank Nederlandse Gemeenten)
Syntrus Achmea Geldmarkt Fonds
Menzis Zorgverzekeraar

Ingangsdatum
20-07-15
20-07-15
20-07-15
20-07-15
20-08-15
22-09-15
22-09-15
22-09-15

Einddatum
20-08-15
20-10-15
20-10-15
20-10-15
22-09-15
20-10-15
23-11-15
23-11-15

Rentepercentage
0,120%
0,040%
0,040%
0,065%
0,140%
0,100%
0,030%
0,030%

Hoofdsom
18.600.000
10.000.000
15.000.000
10.000.000
15.700.000
18.500.000
50.000.000
10.000.000

Alle bedragen in euro's (€)

Kasgeldlimiet
Het risico van kortlopende financiering wordt beperkt met de zogenaamde kasgeldlimiet. De kasgeldlimiet
houdt in, dat de totale omvang van de vlottende schuld op enig moment aan een maximum van 8,2% van
de begrotingsomvang is gebonden. Voor het Havenschap komt dit neer op een bedrag van € 1.529.300
(8,2% van € 18.650.000). Het Havenschap blijft ruimschoots onder de limiet en voldoet daarmee aan de
norm.
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Renterisiconorm
De wet stelt een norm aan de vaste leningen, waarmee het renterisico als geheel moet voldoen. Deze
norm wordt aangeduid als renterisico en bedraagt 20% van de begrotingsomvang. Voor 2015 is dit 20%
van € 18.650.000.
Renterisico op vaste schuld 2015

€

0

Renterisico (20% van begrotingsomvang min. € 2,5 milj.)

€

3.730.000

Ruimte onder renterisico

€

3.730.000

Het Havenschap voldoet daarmee aan de gestelde norm.
Financieringsratio’s
HUIDIGE
Gezond
ICR (GR, Intrest Coverage Ratio, EBITDA/rentekosten)
>2
DEBT/EBITDA (GR, debt alleen lang vreemd vermogen + kasgeld)
<7
Solvabiliteitsratio (EV/TV)
> 30%

2013
2,1
11,3
38%

2014
2,1
10,0
38%

2015
2,6
11,8
33%

2016
1,9
16,5
32%

2017
2,3
13,2
34%

2018
2,5
12,7
35%

2019
2,9
10,9
37%

2020
3,3
9,5
42%

Obv 20151007 businessplan Moerdijk vYS-MF (ZEKER EN ONZEKER)incl 10JR w aarbij LPM 15 jaar variant is aangezet.

Banken stellen geen eisen bij het verstrekken van kredieten aan het Havenschap, omdat uit artikel 48 van
de gemeenschappelijke regeling volgt dat de deelnemers garant staan voor door het Havenschap aangetrokken gelden. Echter om bedrijfseconomisch gezond te blijven is het niet verstandig om onbeperkt geld
te blijven lenen. Met behulp van de in bovenstaande tabel genoemde ratio’s wordt bewaakt dat het Havenschap op financieringsgebied gezond blijft. Het Interest Coverage Ratio zegt hoeveel keer de rente
kan worden betaald uit het brutobedrijfsresultaat. De Debt/Ebitda verhouding laat de verhouding zien tussen de lang lopende schulden en het brutobedrijfsresultaat. De solvabiliteitsratio laat de verhouding zien
tussen eigen vermogen en totaal vermogen.
Uit de bovenstaande tabel blijkt dat met uitzondering van de Debt/Ebitda de ratio’s over de periode 2013
tot en met 2020 gezond zijn. De Debt/Ebitda voldoet over de periode 2013 tot en met 2020 niet aan de
gestelde norm door een tegenvallende Ebitda in verhouding tot de hoogte van de schulden.

Paragraaf Grondbeleid en grondexploitaties
Het grondbeleid kent de volgende doelstellingen:


Het genereren van inkomsten uit bezit;



Het Havenschap gaat voor uitgifte van gronden in erfpacht;



Bij gronduitgiften hanteren van marktconforme prijzen;



Bij uitgifte van (aan water liggende) percelen maximalisatie van inkomsten uit haven- en kadegelden nastreven;



Waar nodig en mogelijk worden percelen teruggekocht en na eventuele verbetering opnieuw uitgegeven in erfpacht;



Voorwaardenscheppend als het gaat om het verkrijgen van de benodigde milieugebruiksruimte;
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Bedrijven op de juiste plek accommoderen.

Ontwikkeling Industrial Park Moerdijk (08)
De eerste drie kwartalen hebben zich gericht op het in beeld brengen van mogelijke beperkingen en randvoorwaarden die bestaande kabel en leidingtracés en potentiele ontwikkelvarianten met zich mee brengen. Daarnaast zijn de eerste resultaten besproken van een tweetal ingestelde onderzoeken zijnde de
toetsing van het bestaand afvalwatersysteem op toekomstige ontwikkelingen, en het opstellen van een
globaal waterhuishoudingsplan. Het vierde kwartaal richt zich op het nader uitwerken van de energievoorziening en de verslaglegging waarbij haalbaarheid en prioritering van aanbevelingen worden betrokken
ten einde snel en flexibel tot uitgifte te kunnen overgaan.
Stoomleiding Erca (10)
Het onderhoudscontract voor de leiding is in het derde kwartaal getekend door Shell waarmee het onderhoud voor de komende jaren is geborgd. De financiële afronding zal in het laatste kwartaal 2015 plaatsvinden.
Ontwikkeling Tradepark West (23)
In het derde kwartaal zijn hierover geen bijzonderheden te melden.
Kade Dudok (voorheen Peute) (29)
In het derde kwartaal zijn hierover geen bijzonderheden te melden. Op het moment dat ontwikkelen van
de kade relevant is, kunnen deze werkzaamheden direct opgestart worden.
Bijdrage inrit & spoor (41)
Hierover zijn in het derde kwartaal geen ontwikkelingen te melden.
Nr.

Projecten vaste activa in ontwikkeling Budget/
Krediet

HMO-000008
HMO-000010
HMO-000023
HMO-000029
HMO-000041

Bouwrijpkosten Industrial Park 132 ha
Stoomleiding Erca
Ontwikkeling Tradepark West
Kade Dudok (voorbereidingskrediet)
Bijdrage inrit & spoor

18.400.000
608.000
12.178.649
70.000
240.000

Uitgegeven
Uitgegeven t/m Totaal
3e kwartaal
30 september
verwachte
2015
2015
uitgaven
-24.778
2.001.508
17.900.000
10.544
701.471
780.000
28.358
11.762.364
11.888.000
0
14.096
70.000
0
40.000
240.000

Alle bedragen in euro's (€)

In bovenstaande tabel wordt voor zowel de lopende projecten m.b.t. de vaste activa in ontwikkeling als
voor de lopende projecten m.b.t. de grondexploitaties in de kolom 'Budget/Krediet' aangegeven wat de
hoogte is van budget of krediet. In kolom 'Uitgegeven 3e kwartaal 2015' wordt aangegeven wat de totale
uitgaven is geweest in het 3e kwartaal. In de kolom 'Uitgegeven t/m 30 september 2015' wordt aangegeven
wat al uitgevoerd is en in de kolom 'Totaal verwachte uitgaven' wordt aangegeven wat de totale
uitgaven naar verwachting zullen zijn.
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