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1 Inleiding
Voor de toekomstige weg van het Haven- en industrieterrein is de Havestrategie 2030, vastgesteld in
2013, het leidende koersdocument. Daarin is de ambitie verwoord dat Moerdijk in 2030 hét
belangrijkste knooppunt van duurzame logistiek en duurzame chemie en procesindustrie in de
Vlaams-Nederlandse Delta wil zijn. Kerngedachte daarbij is dat een duurzame economische
ontwikkeling van het Haven- en Industrieterrein Moerdijk alleen kan plaatsvinden, als dat tegelijkertijd
gepaard gaat met het vergroten van leefbaarheid in de regio en het vergroten van de veerkracht en
kwaliteit van natuur en omgeving. Verbetering van het ene mag niet ten koste gaan van het andere.
Voor u ligt de Uitvoeringsagenda Havenstrategie Moerdijk 2018 en verder. De doelstelling is om
systeemveranderingen te creëren die ervoor zorgen dat het haven- en industrieterrein een innovatief
en aantrekkelijk vestigingsmilieu blijft, die zich ontwikkelt in balans met de omgeving. De agenda
beoogt een versnelling op een aantal specifieke economische en duurzaamheidsthema’s in de
Havenstrategie 2030. Deze thema’s zijn:
1.
Biobased en circulair
2.
Digitalisering
3.
Innovatiekracht
4.
Port of Skills
5.
Duurzaamheid
Resterende actuele opgaven uit de havenstrategie zijn in beginsel belegd in regulier beleid en
organisatie, welke mede worden uitgevoerd onder regie van de stuurgroep Havenstrategie Moerdijk
bestaande uit gemeente Moerdijk, provincie Noord-Brabant en Havenbedrijf Moerdijk.
Deze Uitvoeringsagenda Havenstrategie maakt een doorvertaling naar een projectenportfolio.
Het projectenportfolio is tot stand gekomen op basis van brede consultatie van stakeholders
ondersteund door analyse van rapporten en databanken. Er is met meer dan 100 personen
gesproken, namens op het haven- en industrieterrein gevestigde bedrijven, onderwijsinstellingen,
intermediaire organisaties, gemeente en provincie, maatschappelijke organisaties.
In het projectenportfolio van de uitvoeringsagenda zijn opgenomen:
Te realiseren bestaande projecten die versnelling en/of meer richting kunnen krijgen.
Te ontwikkelen nieuwe projecten waarvan een concrete positieve bijdrage wordt verwacht.
Te verkennen potentiële projecten waarvan de haalbaarheid nader onderzocht moet worden.
In de uitvoeringsagenda blijft de balans tussen people, planet, profit zoals is omschreven in de
Havenstrategie 2030 bewaard. De economische opgaven voor Haven- en industrieterrein Moerdijk
liggen de komende jaren in het verhogen van de toegevoegde waarde van (de optelsom van)
individuele bedrijven, het aanjagen van samenwerking tussen bedrijven en het vestigen van een
sterke, onderscheidende positionering.
Er zit urgentie op het collectief maken en benutten van kansen en uitdagingen. Ontwikkeling en
uitvoering van activiteiten is daarbij niet enkel een opgave van de Stuurgroep Havenstrategie. Cruciaal
is ook de inzet van (intermediaire) organisaties die beschikken over domeinkennis, netwerken en
executiekracht nodig voor een goede uitvoering van projecten. Havenbedrijf, gemeente en provincie
ervaren een toenemend enthousiasme en betrokkenheid bij externe stakeholders om bij te dragen aan
de systeemuitdagingen van de Havenstrategie Moerdijk. De Stuurgroep Havenstrategie zal zich
blijven inspannen om dit betekenisvol en concreet te maken.
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2 Onderweg naar 2030
2.1 Het Haven- en industrieterrein Moerdijk
De Oude haven van Moerdijk is gebouwd in 1858. Ruim 70 jaar fungeerde de haven als belangrijkste
schakel tussen Noord- en Zuid-Nederland, totdat de Moerdijkbrug die rol in 1936 overnam. Het
industrieterrein werd begin jaren ’60 rond de monding van de Roode Vaart tussen Klundert en
Moerdijk ontwikkeld door drie gemeenten, Zevenbergen, Klundert en Hooge en Lage Zwaluwe, om
werkgelegenheid voor jonge, goed opgeleide mensen in West-Brabant te behouden.
In antwoord op een mogelijk vertrek van Shell naar Antwerpen, in combinatie met de realisatie van
spaarbekkens voor drinkwater in de Biesbosch en overtollig zand wat voor aanleg van het
haventerrein beschikbaar kwam, werd Moerdijk de voorkeurslocatie voor Shell. Hierbij gold wel als
voorwaarde dat Moerdijk bereikbaar zou blijven met zeeschepen. Met de komst van Shell kreeg het
terrein in één klap een veel grotere schaal.
Vroege geschiedenis Haven- en industrieterrein Moerdijk
1949 Eerste gesprekken over vestigen van industrie bij de Roode Vaart om werkgelegenheid te
behouden.
1961 Start gezamenlijke plannen door gemeenten Klundert, Zevenbergen en Hooge en Lage
Zwaluwe over de ontwikkeling van 400 hectare rond de Roode Vaart.
1964 Structuurplan ZeKluZa vastgesteld door de drie gemeenten.
1968 Besluit Kabinet tot aanleg van industrieterrein rond Roode Vaart en deel Grote Polder (op
Basis van de Wet Ruimtelijke Ordening van 1965) ten behoeve van de uitbereiding van Shell.
1968 Oprichting Gemeenschappelijke Regeling “Industrieschap Moerdijk” door de drie
samenwerkende gemeenten, de gemeente Breda en de Provincie Noord-Brabant, later
Industrie- en havenschap Moerdijk en daarna Havenschap Moerdijk.
1971 Bestemmingsplannen door de Kroon goedgekeurd ondanks de 684 bezwaarschriften. De
aanleg start met de sloop van 32 boerderijen en het terrein werd opgehoogd met zand dat ten
behoeve van het uitdiepen van het Hollandsch Diep vrijkwam en uit de aanleg van het derde
spaarbekken “de Gijster” in de Biesbosch.
Het Haven- en Industrieterrein Moerdijk heeft een unieke ligging in Noordwest-Europa. Het 2345
hectare grote terrein ligt op korte afstand van de wereldhavens van Rotterdam en Antwerpen, te
midden van de Vlaams-Nederlandse Delta. Een belangrijke economische zone, gezien circa 40% van
gezamenlijke beroepsbevolking van Nederland en België in dit gebied werkzaam is. Uniek zijn ook de
mogelijkheden voor de aan- en afvoer van goederen. De haven van Moerdijk vormt de 4e zeehaven
van Nederland en is de verst in het land gelegen zeehaven in Nederland op 3 vaaruren van
Antwerpen en 3,5 vaaruren van de Noordzee. De haven is bereikbaar voor zowel zeeschepen als
binnenvaartschepen. De haven heeft twee containerterminals.
Moerdijk is een logistieke draaischijf waar tal van goederenstromen samenkomen en de import en
export van vele bedrijven wordt gefaciliteerd. Ook vindt er productie plaats, waardoor waarde wordt
toegevoegd aan de goederen die worden overgeslagen. De chemie, procesindustrie en logistiek
vormen daarin belangrijke sectoren op Moerdijk.
Naast het water, de weg en het spoor, is er ook de aansluiting op het Buisleidingennetwerk
Nederland. Deze buisleiding loopt vanaf Rotterdam onder het Hollandsch Diep door richting
Antwerpen en heeft nabij Moerdijk een aftakking richting Zeeland en een aftakking richting Limburg en
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Duitsland. Deze buisleiding wordt vooral gebruikt voor de aan- en afvoer van vloeibare
(petro)chemische producten en gassen. Wat industrie betreft is Shell Nederland Chemie één van de
bekendste bedrijven.
Naast bedrijven die direct afhankelijk zijn van de zeehaven of buisleidingen herbergt het terrein ook
talloze bedrijven die gekozen hebben voor Moerdijk vanwege de goede faciliteiten en bereikbaarheid.
Dit is bijvoorbeeld terug te zien aan de diversiteit van de verschillende bedrijven. Op het terrein zijn
circa 420 ingeschreven bedrijven met een totaal van circa 9.300 arbeidsplaatsen gevestigd. De
chemie, de procesindustrie en de logistiek vormen daarin de grootste sectoren. Het Haven- en
industrieterrein Moerdijk is een belangrijke economische motor voor de regio en biedt direct en indirect
werkgelegenheid voor zo’n 17.000 mensen. De bijdrage aan het bruto nationaal product bedraagt 2
miljard euro.
Het Haven- en industrieterrein Moerdijk is kortom een belangrijk economische hub in West-Brabant.
Dit is van belang voor de economische vitaliteit, weer- en leefbaarheid van de lokale omgeving en
levert een bijdrage aan regionaal economische strategie van de regio en de provincie.

2.2 Havenstrategie 2030
Voor de toekomstige weg van het haven- en industrieterrein is de Havestrategie 2030, vastgesteld in
2013, het leidende koersdocument. Daarin is de ambitie verwoord dat Moerdijk in 2030 hét
belangrijkste knooppunt van duurzame logistiek en duurzame chemie en procesindustrie in de Vlaams
Nederlandse-Delta wil zijn. Kerngedachte daarbij is dat een duurzame economische ontwikkeling van
het Haven- en Industrieterrein Moerdijk alleen kan plaatsvinden, als dat tegelijkertijd gepaard gaat met
het vergroten van leefbaarheid in de regio en het vergroten van de veerkracht en kwaliteit van natuur
en omgeving. Verbetering van het ene mag niet ten koste gaan van het andere.
Om dit te bereiken zal er moeten worden geïnvesteerd: in de haven, in de leefbaarheid voor de
inwoners van de regio en in de natuur en het landschap van de regio. Kort samengevat gaat het bij de
Havenstrategie 2030 om gebalanceerde ontwikkeling op gebied van economische waardecreatie,
duurzaamheid, veiligheid en omgeving:
Economische waardecreatie
-

-

Extended gate strategie
(afhandeling van containers
die via Rotterdam en
Antwerpen Europa
binnenkomen)
Shortsea strategie (groei van
Europese kustvaartroutes die
Moerdijk aandoen)
Topcluster ‘groene’ chemie
en procesindustrie

Duurzaamheid
-

-

Energieneutraliteit van
haven- en
industrieterrein
Versterking van balans
tussen groei van de
haven en verbetering
van milieudruk
Verbetering van natuuren landschapswaarden

Veiligheid
-

Veiligheid hoge
prioriteit
Onderling
vertrouwen

Omgeving
-

Een gunstig
woon/werk/leerklimaat
in de regio

De realisatie van de ambities in de Havenstrategie 2030 vergt inzet en investeringen op een groot
aantal thema’s en dossiers. Er zijn genoeg aanknopingspunten en kansen die betrokken bedrijven,
publieke organisaties waaronder gemeente en provincie, en het havenbedrijf – individueel of in
collectief – uitnodigen om hierop gerichte inspanningen te leveren.
Om daarin noodzakelijke proactiviteit te vinden en afwegingen te maken, is tegelijk met het opstellen
en vaststellen van de Havenstrategie in 2014 een Strategisch Uitvoeringsprogramma 2015-2017
verschenen. Dit is uitgewerkt in drie fasen: (1) urgente trajecten waaronder wijziging van de
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governance structuur waardoor het havenbedrijf per 1-1-2017 een zelfstandige NV; (2) eigen opgaven
van de drie kernpartners; en (3) het maken van afspraken met andere partijen van belang voor
realisatie van de ambities van de havenstrategie.
Daarbij is opgemerkt dat dit uitvoeringsprogramma dynamisch is en de komende jaren waar nodig
wordt aangepast afhankelijk van geboekte voortgang en resultaten alsmede nieuwe omstandigheden
en inzichten. Het Uitvoeringsprogramma 2015-2017 vertrekt vanuit het in de havenstrategie
opgenomen kader:
Profit

People

Planet

-

Versterken en uitbouwen topclusters
Volumegroei overslag
Versterken vervoersmodaliteiten
Netwerkpositie binnen Vlaams-Nederlandse delta
Goed ‘nabuurschap’ met omgeving
Volksgezondheid
Regionale aantrekkingskracht
Onderwijs en arbeidsmarkt
Veiligheid
Milieu en duurzaamheid
Duurzame energie
Watersystemen

De monitor van 2016 bericht over inspanningen gericht op intensief overleg met de omgeving rondom
veiligheid. Verder wijs deze monitor uit dat op alle onderdelen stappen zijn gezet. Voor wat betreft de
economische waardecreatie wordt geconstateerd dat het aanbod van shortsea-verbindingen uitbreidt,
de containeroverslag groeit en de kavels voor logistiek op het haven- en industrieterrein volledig zijn
bezet. De omslag naar biobased chemie krijgt met de start van het pyrolyse cluster een impuls. De
commerciële strategie is geoperationaliseerd waarbij wordt samengewerkt met de regionale
ontwikkelingsorganisaties BOM en REWIN. Ook wordt opgemerkt dat de invloed van ICT en
technologie op logistieke activiteiten steeds ingrijpender wordt en vanaf 2017 een verdere verkenning
wordt gedaan naar “ICT als vijfde modaliteit”.
De monitor van 2017 constateert dat de verbindingen tussen havenbedrijf, gemeente en provincie zijn
verbeterd. Hoewel samenwerking met individuele ondernemingen die gevestigd zijn op het haven- en
industrieterrein goed zijn, heeft het georganiseerde bedrijvenoverleg nog een impuls nodig. De voor
het pyrolysecluster noodzakelijke vergunningaanvraag is in procedure. Terwijl de vraag naar logistieke
kavels toeneemt wacht uitbreiding met ontwikkeling van Logistiek Park Moerdijk (LPM) op juridische
goedkeuring. Verder is er tevredenheid over de samenwerking met BOM en REWIN. Over de
(aangekondigde) opheffing van de duurzaamheid stuurgroep DVM wordt opgemerkt dat, ondanks
voortgang op projecten, de organisatiestructuur niet meer past. Verder wordt positief teruggeblikt op
een aantal omgevingsgerichte zaken zoals het ter visie voorleggen van het bestemmingsplan, de
opgerichte Omgevingstafel, de uitwerking van de businesscase voor regionale warmte-uitwisseling via
nieuwe buisleidingen (EnergywebXL) en het door Waterschap Brabantse Delta aangekondigde
watermanagementplan.
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2.3 Stuurgroep Havenstrategie
Voor de uitvoering van de Havenstrategie 2030 staan het Havenbedrijf Moerdijk, gemeente Moerdijk
en provincie Noord-Brabant gezamenlijk aan de lat. Daarvoor komen zij bestuurlijk samen in de
Stuurgroep Havenstrategie, ambtelijk ondersteund door een Kernteam.
Voor elke partij raakt de havenstrategie op meerdere aspecten van het eigen beleid.
Aandeelhouders Havenbedrijf
Moerdijk
•
Gemeente Moerdijk
•
Provincie Noord-Brabant
•

Stuurgroep Havenstrategie

Kernteam

•
•
•

•
•
•

Havenbedrijf Moerdijk
Gemeente Moerdijk
Provincie Noord-Brabant

Havenbedrijf Moerdijk
Gemeente Moerdijk
Provincie Noord-Brabant

Raad van Commissarissen

Havenbedrijf Moerdijk
Het Havenschap is op 1 januari 2017 verzelfstandigd tot Havenbedrijf Moerdijk NV. Havenbedrijf
Moerdijk positioneert zich als een compacte (regie)organisatie die snel en flexibel wil inspelen op
kansen en ontwikkelingen. Uitvoering van taken wordt uitbesteed aan hoogwaardige leveranciers.
Waar nodig wordt extra capaciteit en expertise ingeschakeld.
In de overeenkomst tot verzelfstandiging staan de activiteiten van het Havenbedrijf Moerdijk als volgt
geformuleerd. Dit betreft: aanleg, de ontwikkeling en de exploitatie van het haventerrein; het beheer
van het haventerrein en van de haven; nautische en maritiem beheer van de haven; het toezien op de
orde, het gebruik alsmede de veiligheid in de haven en het haventerrein; en het vaststellen en
incasseren van de door gebruikers van de haven en het haventerrein verschuldigde haven- en
kadegelden volgens een privaatrechtelijke regeling.
Van het havenbedrijf wordt verwacht dat zij het haventerrein meer commercieel positioneert en het
extern opereren versterkt. De havenstrategie staat hierbij centraal, waarbij het havenbedrijf een
antwoord moet bieden op de volgende inhoudelijke uitdagingen:
• Het versterken van de groei van de goederenstromen en bedrijfsvestigingen (extended gate
strategie; shortsea strategie; en groei groene chemie- en procesindustrie).
• Het aanbieden van extra diensten- en productiefaciliteiten gericht op het verhogen van de
toegevoegde waarde productie en het creëren van meer werkgelegenheid.
• Verder verduurzamen van het haven- en industrieterrein ten behoeve van de leefbaarheid en om
onderscheidend en concurrerend te blijven binnen het stelsel van Europese (zee)haventerreinen.
• Het versterken van de balans tussen de groei van het haven- en industrieterreinen en de
milieudruk en veiligheid van de omgeving, het invullen van goed nabuurschap en de verbetering
van de natuur- en landschapswaarden.

Provincie Noord-Brabant
Naar opvatting van de provincie Noord-Brabant kan met een keuze voor verzelfstandiging het
Havenbedrijf Moerdijk zich verder professionaliseren en haar concurrentiepositie versterken. De
ontwikkeling van het Haven- en industrieterrein Moerdijk blijft daarnaast op een onverminderd groot
aantal punten raken aan het beleid van de provincie. Dit geldt voor de domeinen economie en werk,
ruimtelijke ordening en verkeer en vervoer, maar ook de beleidsagenda op gebied van milieu,
handhaving en energie.
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In het bestuursakkoord 2016-2019 van de provincie staat dat prioritaire economische clusters in
ruimtelijke zin worden gefaciliteerd, met daarbij expliciete vermelding van Logistiek Park Moerdijk:
Voor de havenstrategie is de komst van een grootschalig logistiek bedrijventerrein in de gemeente
Moerdijk, Logistiek Park Moerdijk, beslissend. Dit bedrijventerrein moet een belangrijke rol gaan
spelen bij de verwerking van producten die rechtstreeks of via de haven van Rotterdam en Antwerpen
worden verscheept. Logistiek Park Moerdijk is nauw verbonden met de havenstrategie, maar de
plannen voor het logistieke park doorlopen een aparte procedure. Vanwege beroepsprocedures moet
de Raad van State hierover uitspraak doen, maar door onduidelijkheid over de PAS
(Programmatische Aanpak Stikstofdepositie) duurt dit langer dan gepland.

Gemeente Moerdijk
Het nieuwe coalitieakkoord 2018-2022 van de gemeente Moerdijk draagt de titel ‘Een krachtige,
ondernemende partner’. Dit wenst het gemeentebestuur ook tot uitdrukking te brengen in haar relaties
met het Haven- en industrieterrein Moerdijk. Diverse aspecten zoals bereikbaarheid, arbeidsmarkt en
veiligheid krijgen in relatie tot de zeehaven en het industriecomplex expliciete aandacht (zie kader).
Met de Havenstrategie Moerdijk 2030 wenst het gemeentebestuur van Moerdijk in te zetten op
economische ontwikkelingen in balans (people, planet, profit). Daarnaast wordt expliciet benoemd dat
in 2018 versnelling wordt gebracht in de Uitvoeringsagenda Havenstrategie Moerdijk.
Beleidsvoornemens coalitieakkoord Gemeente Moerdijk 2018-2022:
•

•

•

•

•

•

•

•
•

De bereikbaarheid van (de voorzieningen in) de kernen, het Haven- en industrieterrein en de aanpalende
gemeenten per openbaar vervoer blijft een nadrukkelijk aandachtspunt. Hiervoor werken we met partners aan het
inzetten van nieuwe vormen van openbaar vervoer en een pilot voor nieuwe vormen van openbaar vervoer tussen
onze kernen. We spannen ons in voor een betere bereikbaarheid van het industrieterrein.
Met de 4" zeehaven van Nederland binnen onze gemeentegrenzen betekent dit dat we fors investeren in veiligheid
op het industriegebied Moerdijk. Er wordt continue aandacht gegeven en gevraagd voor de veiligheidsrisico's op de
industrieterreinen en vervoer via spoor, weg, water en buisleidingen. We zetten in op actiegerichte samenwerking
met alle Nederlandse zeehavens op het gebied van havenveiligheid, inclusief bestrijding van (milieu)criminaliteit en
smokkel (drugs, mensen etc.)
We gaan in deze bestuursperiode actief aan de slag met de realisatie van de visie: "Ons spoor naar de toekomst".
Dit houdt in; het lobbyen voor het realiseren van een dedicated goederenspoorlijn waarbij de kernen worden
ontlast en het industriegebied Moerdijk beter wordt aangesloten op het landelijke spoorwegnet.
Met de Havenstrategie Moerdijk 2030 zetten we in op economische ontwikkelingen in balans (people,
planet, profit). ln 2018 brengen we een versnelling aan in de Uitvoeringsagenda Havenstrategie Moerdijk.
Daarnaast verkennen we de meenwaarde van een intensieve samenwerking tussen het Havenbedrijf Moerdijk en
het Havenbedrijf Rotterdam, als basis voor een eventuele participatie.
We continueren de inzet om het Logistiek Park Moerdijk (LPM) te ontwikkelen en tot volledige realisatie te komen
van het flankerend maatregelenpakket. Dit is onderdeel van een brede economische agenda waarin we de
economische kracht van het haven en -industrieterrein waar mogelijk koppelen aan lokale en regionale opgaven.
We zetten ons in om samen met andere overheden en partners te investeren in een voorziening met een forse
extra capaciteit voor het parkeren van vrachtwagens en het tegengaan van overlast en criminaliteit.
Wat betreft de verbinding tussen het industrieterrein Moerdijk en toekomstig LPM is het de ambitie de
zogenaamde interne baan te ontwikkelen op basis van innovatieve concepten, waarbij sprake is van de nieuwste
beschikbare technieken om het vernieuwende en duurzame karakter van het Logistiek Park vorm te geven.
De beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel wordt een steeds belangrijkere vestigingsvoorwaarde voor
bedrijven. Dit vraagt dan ook om samenwerking met het bedrijfsleven, onderwijs en ruimte voor praktische
experimenten vanuit het Werkplein.
Met de 4" zeehaven van Nederland binnen onze gemeentegrenzen betekent dit dat we fors investeren in veiligheid
op het industriegebied Moerdijk.
We gaan in deze bestuursperiode actief aan de slag met de realisatie van de visie: "Ons spoor naar de toekomst".
Dit houdt in; het lobbyen voor het realiseren van een dedicated goederenspoorlijn waarbij de kernen worden
ontlast en het industriegebied Moerdijk beter wordt aangesloten op het landelijke spoorwegnet.
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3 Uitvoering van de havenstrategie vanaf 2018
3.1 Aandachtspunten voor strategische uitvoering
Door rekening te houden met de economische, maatschappelijke en ook bestuurlijke dynamiek, blijft
uitvoering van de havenstrategie adaptief. Drie aandachtspunten zijn daarbij van belang:
• Van binnen naar buiten én van buiten naar binnen
• Locatiefactoren en werken aan de ‘conceptwaarde’ van Moerdijk
• Belang van coördinatie mechanismen

Van binnen naar buiten én van buiten naar binnen
De Havenstrategie Moerdijk 2030 is leidend voor deze uitvoeringsagenda en staat als zodanig niet ter
discussie maar beoogt eerder de realisatie ervan te versnellen. Dat betekent niet dat er geen oog mag
zijn voor veranderingen in de omgeving: Better to be right about the trend and wrong about the
implementation, than the other way around (Aaron Levie).

Negatief

Positief

Intern

Zwak
Gebrek aan duidelijke Unique Selling Points
(USP)

Sterk
Alle basiskwaliteiten aanwezig; ligging:
congestievrij en weinig achterland kilometers

Extern

In het kader van deze uitvoeringsagenda zijn meer dan 50 rapporten geraadpleegd en meer dan 100
vertegenwoordigers van bedrijven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties
geïnterviewd. Bovendien is met de blik van nu gekeken naar de sterkten/zwakten en
kansen/bedreigingen die in het document van de Havenstrategie 2030 staan aangegeven. De
bevindingen hiervan laten zich op hoofdpunten samenvatten in onderstaande SWOT-analyse, met als
centrale waarneming: voor Haven- en industrieterrein Moerdijk zijn sterktes en zwaktes, en kansen en
bedreigingen in gelijke omvang aanwezig:

Bedreiging
Economische (marge-) en maatschappelijke druk
op dominante bedrijfsectoren chemie en logistiek

Kans
Aanwezige innovatiekracht en
supportorganisaties in omgeving

Nu zullen punten van de SWOT-analyse voor verschillende bedrijven en stakeholders verschillend
worden ervaren en geïnterpreteerd. Zo zijn de shortsea-verbindingen die de Haven Moerdijk kan
aanbieden voor sommige vervoerders/verladers van grote toegevoegde waarde en dus een uniek
onderscheidend aanbod. In andere gevallen geldt dat potentiële innovatiepartners helemaal niet in de
directe omgeving zitten, maar veel verder in Nederland of daarbuiten.
Het gaat hier om een bewuste scherpe verwoording als algemene hoofdlijn. Om vervolgens te bezien
hoe we bedreigingen kunnen afwenden of zwakten omzeilen (uitwijkstrategieën) of hoe we sterkten
kunnen gebruiken en kansen te benutten (offensieve strategie). De wenselijke en minder gewenste
opties voor de toekomst staan hieronder weergegeven:
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Maatschappelijke en margedruk

Innovatie en support in omgeving

Gebrek USP
Basiskwaliteit

Intermediairs ondersteunen gebiedsprofilering;
benadruk multimodale mogelijkheden als
locatiewaarde
(uitwijkstrategie)

Meesterschap als ‘prijsvechter’
(defensieve strategie)

Assisteer vestigers met total-cost benadering;
investeer vooral in ontsluiting
(uitwijkstrategie)

Investeren in onderscheidend vermogen op specifieke
marktvensters; streef naar concept waarde
(offensieve strategie)

“Budget alternative”

“Best alternative”

“Cheap alternative”

“First alternative”

Locatiefactoren en werken aan de ‘conceptwaarde’ van Moerdijk
De vraag is welke vestigingsplaatsfactoren bedrijven die passen bij het Haven- en industrieterrein
Moerdijk naar de toekomst toe belangrijk vinden, zodat ze (blijven) investeren in hun aanwezigheid.
Hoe kan het Haven- en industrieterrein Moerdijk zich hierop onderscheiden, mede indachtig de
ambitie om in 2030 het belangrijkste knooppunt van duurzame logistiek en duurzame chemie en
procesindustrie in de Vlaams Nederlandse Delta te zijn? Het is in die context dan ook noodzaak dat je
zowel gevestigde bedrijven als nieuwkomers wat te bieden hebt. Om aantrekkelijk te zijn en blijven
voor reeds gevestigde en toekomstige bedrijven blijft naast perceelaanbod en gunstige
ligging/modaliteiten, de verbetering van generieke vestigingsplaatsfactoren van grote betekenis. Deze
zijn te verdelen in twee groepen (zie tabel).
Tabel: Basis- en toplocatiefactoren (ongerangschikt)
Basislocatiefactoren

Toplocatiefactoren

Lonen
Werkloosheid
Participatiegraad
Infrastructuur/bereikbaarheid
Digitale bereikbaarheid
Cultuur, recreatie en natuur
Kwaliteit woonomgeving/huizen
Betaalbaarheid huizen
Bron: Van Oort, e.a., 2014

Publieke R&D
Aantal patenten
Private R&D
Opleidingsniveau bevolking
Marktpotentiaal (afzetmarkt)
Openheid
Clustervorming (samenwerking)
Specialisatie

De aanwezige vestigingskwaliteit heeft een groot aantal toonaangevende bedrijven ertoe gebracht
zich op het Haven- en industrieterrein Moerdijk te vestigen. Het gaat om unieke bedrijven of
bedrijfsactiviteiten, soms sterk internationaal gericht, in een breed spectrum van marktsegmenten.
In de havenstrategie zit reeds op een koers om te gaan voor het realiseren van kwalitatieve
vestigingsconcepten. Dit brengt het havenbedrijf in de praktijk door in te zetten op doelgroep
specifieke concepten, zoals bijvoorbeeld ‘coolport’ voor dienstverleners in het koel- en vriestransport
en worden bedrijven die actief zijn met de verwerking van grondstoffen bij elkaar gebracht onder de
noemer pyrolysecluster.
Ten opzichte van de grote wereldhavens Rotterdam en Antwerpen kent het haven- en industrieterrein
een overzichtelijke schaal; de lijnen zijn kort; geschikt om snel innovaties door te voeren. Samen met
de centrale ligging tussen twee technische universiteiten, Delft en Eindhoven, maakt dit een profilering
als ideale testlocatie mogelijk in zowel logistiek als groene chemie en procesindustrie. Dat dient dan
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wel te worden waargemaakt door het smeden van doelgerichte en flexibele allianties. Door het
hanteren van erfpachtconstructies is Moerdijk ten opzichte van haventerreinen in Antwerpen,
Rotterdam en Zeeland, een ander en voor sommige investeringsafwegingen ook duurder alternatief.
Drie eerdergenoemde toplocatiefactoren – specialisatie, openheid en clustervorming - spelen hierin
een bepalende rol.
Tabel: Object-, locatie- en concept-waarde
Factor
Drijfveer
Focus

Prijs

Kosten

Returns

Investering

Bedrijfsvoering

Industriële symbiose

Perceel/ontsluiting

Ligging/modaliteiten

Partners/samenwerking

Object waarde

Locatie waarde

Concept waarde

Een ander Unique Selling Point van het Haven- en industrieterrein Moerdijk is de milieucategorisering.
De geldende milieucategorie (6) laat de zwaarste categorie bedrijvigheid toe, waarmee het terrein zich
onderscheidt van vergelijkbare industrieterreinen. Met name voor de bedrijven in chemie en recycling
is dit een belangrijke vestigingsplaatsfactor.
Industriële symbiose
De schaal waarop biobased chemie, circulaire economie, verwerking van grondstoffen en logistiek
plaatsvindt op Haven- en industrieterrein Moerdijk raakt aan het onderwerp industriële symbiose. Dat
wil zeggen dat bedrijven in hun primaire en productieprocessen niet enkel samenhang hebben en
samenwerking vertonen, maar uit elkaars aanwezigheid ook daadwerkelijke synergie ontlenen. Voor
het Haven- en industrieterrein Moerdijk liggen hier nog toekomstige uitdagingen.

Bron: Innovatieagenda
topsector energie
2016-2019

Deze industriële symbiose is in de kennis- en innovatieagenda van de topsector energie als volgt
omschreven: slimme manieren om onderling energie- en grondstofverbindingen te ontwikkelen en
gezamenlijk uit te wisselen. Het kan daarbij gaan om productie- en afvalwaterstromen, warm water,
stoom, elektriciteit, tussenproducten etc. met als resultaat een verbeterde grondstof- en energieefficiëntie, een versterkt groeipotentieel en een beter vestigingsklimaat.
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Belang van coördinatiemechanismen
Uitvoering van de Havenstrategie 2030 kan een grote bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het
haven- en industrieterrein ” door concept-waarde te ontwikkelen voor specifieke marktvensters,
alsmede in te zetten op randvoorwaarden die het succes daarvoor bepalen. Het vermogen tot
samenwerking is hiervoor cruciaal.
Proximity
Economische samenwerking op het Haven- en industrieterrein Moerdijk kan worden geactiveerd en
verbeterd door gebruik te maken van de overzichtelijke schaal en vervolgens nadrukkelijk te sturen op
‘nabijheid’ (proximity). Dit begrip brengt economie en geografie en psychologie bij elkaar.
Er zijn drie vormen van proximity:
Physical proximity (fysieke nabijheid). De geografische afstand waarop actoren ten opzichte van
elkaar gevestigd zijn heeft invloed op de mate waarop bedrijven van elkaar profiteren. Concentratie
leidt bijvoorbeeld tot besparing van transportkosten, maar zorgt er ook voor dat de dagelijkse omgang
toeneemt. Met name in de hightechsector leidt dit tot nauwe kennissamenwerking, waar bedrijven
dichtbij elkaar vestigen op innovatiecampussen. Periodieke events en het inrichten van vaste
ontmoetingsplekken kunnen hierbij overigens al een verschil maken. Op de High Tech Campus in
Eindhoven zijn eigen bedrijfskantines verboden; voor maaltijden kunnen werknemers van
verschillende bedrijven naar een centrale strip met voorzieningen.
Voor de (toekomstige) conceptvalue van het Haven- en industrieterrein Moerdijk heeft fysieke
nabijheid grote relevantie. De aangebrachte zonering biedt hiervoor een eerste aanknopingspunt:
• Ecopark: bedrijven gerelateerd aan energie en recycling
• Seaport: bedrijven met watergebonden activiteiten: overslag van stukgoed, bulk en containers
• Industrial Park: chemische en industriële bedrijven in de zwaarste milieucategorieën, voor op
grote schaal verwerken van grond- en reststoffen
• Tradepark: logistieke bedrijven
• Service point (Plaza): bedrijven die diensten verlenen aan op het haven- en industrieterrein
gevestigde bedrijven zoals douane, Koninklijke Marechaussee, Havenbedrijf Moerdijk maar ook
(technische) onderhoudsbedrijven
• Logistiek Park Moerdijk (LPM): toekomstige uitbreidingslocatie voor grootschalige, havengerelateerde ‘toegevoegde-waarde-logistiek’, om bovenregionale ruimtevraag te huisvesten; een
interne baan zorgt voor een directe verbinding met het bestaande zeehaven- en industrieterrein.
Social proximity (sociale nabijheid). Bij sociale nabijheid gaat het erom of bedrijven dezelfde
(economische) begrippen hanteren, taal spreken, gebruiken hebben, als het gaat om samenwerking
met andere bedrijven in de omgeving of bedrijfstak waarin ze actief zijn.
Organisational proximity (coordinatiemechanismen). Organisatorische nabijheid benadrukt de
relevantie van coördinatie mechanismen: organisaties die tussen bedrijven en/of instellingen staan en
zorgdragen voor het formuleren en realiseren van gezamenlijke doelstellingen. De toekomstige
projectorganisatie voor de uitvoeringsagenda Havenstrategie Moerdijk gaat hierin een belangrijke rol
vervullen, maar nabijheid gaat nadrukkelijk verder dan dat. Coördinatiemechanismen die relevant
kunnen zijn en benut kunnen worden zijn er namelijk op verschillende schaalniveaus:
• Zeehavens, NL Delta, topsectoren
• Brabant en West-Brabant
• Moerdijk en Haven en industrieterrein Moerdijk
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Kortom, de optelsom van deze vormen van nabijheid (∑ Proximity) verkleinen de onzekerheid en
transactiekosten en vergemakkelijken onderlinge afstemming in economische samenwerking en
ontwikkeling. Fysieke, sociale en organisatorische nabijheid zijn daarmee binnen de
Uitvoeringsagenda Havenstrategie relevante onderwerpen voor richtinggevende interventies die nodig
zijn om de uitvoering van de havenstrategie in lijn te krijgen met de ambitie en doelen.

Bron: Havenstrategie
Moerdijk 2030,
www.portofmoerdijk.nl

Op de nationale en regionale economische agenda
Voor uitvoering van de havenstrategie is het van belang om ook bovenlokale coördinatiemechanismen te benutten. Mede daarom is het meer dan terecht om expliciet aandacht te hebben
voor economische agenda’s die op nationaal, provinciaal en regionaal schaal worden ontwikkeld en
uitgevoerd. Zonder hierin volledig te (kunnen) zijn, is voor de uitvoeringsagenda gewenst om te
investeren in de kennis, contacten en aanknopingspunten voor samenwerken:
Nationaal

Provinciaal

Regionaal

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Topsectoren Chemie, HTSM en Logistiek
Uitvoering Klimaattafel; in het bijzonder de Industrietafel met de daaronder
ressorterende werkgroep Rotterdam-Moerdijk
Werkprogramma maritieme strategie en zeehavens
Ontwikkeling circulaire agenda voor Brabant (provincie Noord-Brabant)
Programma Logistics Community Brabant
Samenwerkingsagenda Provincie Noord-Brabant – Havenbedrijf Rotterdam
Uitvoering economisch programma voor Brabant 2020 (BOM)
Verkenning ‘Brabant Digitaliseert’ (provincie Noord-Brabant)
BOEL-M samenwerking
Programma regionale ontwikkelingsorganisatie REWIN West-Brabant
Regionaal Economische Agenda en Regiodeal/enveloppe West-Brabant (RWB)
Uitvoeringsagenda Economische Hub West-Brabant (Economic Board)
Zeehavenoverleg – Vlaams-Nederlandse Delta

Uitvoeringsagenda Havenstrategie Moerdijk 2018 e.v.

15

3.2 Uitvoeringsagenda Havenstrategie 2018 en verder
Uitvoering van de Havenstrategie Moerdijk 2030 gaat niet van zelf. Een aantal vraagstukken is
complex gebleken en vraagt om een meerjarige aanpak. Veelal bepaalt niet slechts een organisatie
het succes van doelrealisatie.
De Stuurgroep weet dat realisatie van de ambities in de havenstrategie vraagt om forse gezamenlijke
inspanningen, van de drie betrokken organisaties, maar ook van een groot aantal andere partijen die
een rol hebben op de thema’s die onderdeel uitmaken van de havenstrategie. Wat dat betreft
functioneert het Haven- en industrieterrein Moerdijk in een bijzonder breed en dynamisch veld,
beïnvloed door politieke, economische, sociale, technologische en organisatorische krachten. De
vraag is hoe hiermee op een positieve en voordelige manier om te gaan, voortbouwend op de
resultaten en leerervaringen die in afgelopen jaren met de uitvoering van de havenstrategie zijn
geboekt.
Opdrachtformulering
Tegen deze achtergrond heeft de Stuurgroep de opdracht geformuleerd voor het opstellen van een
Uitvoeringsagenda Havenstrategie Moerdijk 2018 en verder.
Gevraagd is daarbij de volgende thema’s uit te werken:
a) Innovatie op weg naar biobased chemie en circulaire economie
b) ICT als vijfde modaliteit (digitalisering)
c) Innovatiekracht MKB
d) Arbeidsmarkt en onderwijs
Daarbij is uitgesproken dat het voor de hand ligt de inspanningen te richten op het concreter maken
van een gericht aantal impactvolle en kansrijke uitvoeringsprojecten per thema, waarvan de
kernpartners en belangrijkste stakeholders van mening zijn dat die een wezenlijke bijdrage leveren
aan de realisatie. Het gaat erom enthousiasme, gemeenschappelijke betrokkenheid en eigenaarschap
te bewerkstelligen. De indeling in profit, people, planet is niet gevolgd omdat een aantal thema’s onder
meer dan een noemer ondergebracht kan worden.
Wat ook is gevraagd: zorgdragen voor verbinding met en onderbrengen van uitvoeringsactiviteiten
welke zijn tot stand gebracht onder regie van (het inmiddels beëindigde) samenwerkingsverband
Duurzame Verbindingen Moerdijk (DVM):
e) Energie
f) Natuur
g) Milieugebruiksruimte (geluid)
h) Water (in de vergadering van de Stuurgroep op 19 april 2018 later toegevoegd
Voor elk thema van de agenda komen tot concrete projecten, waarvan de kernpartners en
belangrijkste stakeholders van mening zijn dat die een wezenlijke bijdrage leveren aan de realisatie.
Naast concretisering van realisatie in een Uitvoeringsagenda Havenstrategie 2018 en verder is tevens
gevraagd aan te geven hoe een projectorganisatie voor de uitvoeringsagenda eruit moet zien.
De opgeleverde Uitvoeringsagenda Havenstrategie 2018 en verder is tot stand gekomen in dialoog
met de Stuurgroep en het Kernteam.
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3.3 Een basis voor economische samenwerking
Deze uitvoeringsagenda heeft als doel een basis te leggen voor verbeterde economische
samenwerking met als vertrekpunt de Havenstrategie Moerdijk 2030. Dit impliceert het volgende:
• Focus op “systeemverandering”
• Portfolio van projecten die verschil (gaan) maken
• Opzoek naar eigenaarschap

Impact op het economische systeem (ecosysteem)
Om in 2030 hét belangrijkste knooppunt van duurzame logistiek en duurzame chemie en
procesindustrie te zijn in de Vlaams-Nederlandse Delta is het noodzakelijk te investeren in zelf
genererend vermogen.
De stap van de toekomstvisie en ambitie van de Havenstrategie 2030 naar realisatie is te groot om die
met de uitvoering van ‘gewone’ projecten te bereiken. Er is meer nodig, door in te zetten op die
activiteiten en projecten die een ‘systemische werking’ hebben. Kortom, projecten die een blijvende
verandering en positieve impact hebben op het Haven- en industrieterrein Moerdijk als aantrekkelijk
en innovatief vestigingsmilieu.
Dit ter aanvulling op de acquisitiestrategie en havensupportactiviteiten van het havenbedrijf en de
inspanningen van gemeente en provincie om het functioneren en de positie van het Haven- en
industrieterrein Moerdijk en daarop gevestigde bedrijven(clusters) te versterken. Het zijn projecten die
bijdragen aan het creëren of vergroten van concept value; of projecten die economische vernieuwing
aanjagen tussen bedrijven en bedrijfsclusters (in plaats van binnen een enkel bedrijf).
Figuurlijk laat deze benaderingswijze zich als volgt weergeven:

Toekomst

Society

Ecosystem

Context
Portfolio
Content

Waarden

Project

Belangen
Doelen

Prestatieverbetering

Systeeminnovatie

Transitie

Bron: Strategy Unit © 2018

Portfolio van projecten die verschil (gaan) maken
In deze uitvoeringsagenda gaat het om meer dan een verzameling losse projecten. Het gaat om het in
beeld brengen, concreet maken en vastpakken van projecten die voor de toekomstige ontwikkeling
van het haven- en industrieterrein verschil gaan maken. Projecten die een significante impact hebben
op (het klimaat van) de samenwerking tussen partijen in het havengebied en relevante omgeving.
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Uitdaging ligt aldus in het samenstellen van een portfolio van projecten die een dergelijke systemische
uitwerking hebben. Een portfolio van projecten dat als totaal gevolgd en gestuurd wordt, waarbij
steeds wordt nagegaan welke passende facilitering en organisatie nodig is en kan worden geboden
door de drie kernorganisaties Havenbedrijf Moerdijk, gemeente Moerdijk en provincie Brabant en in te
schakelen partnerorganisaties en externe stakeholders.

Opzoek naar eigenaarschap
Aangezien Moerdijk geen eiland is, kijken we daarbij vanzelfsprekend naar verbindingen met
economische programma’s in de bredere context van West-Brabant en (Zuidwest-)Nederland.
Hiervoor is een overvloed aan aanknopingspunten zoals blijkt uit de eerdere opsomming van nationale
en regionale (economische) agenda’s. Voor sommige projecten is een projectfiche opgesteld als
instrument om stakeholders die nog buiten de havenstrategie staan mee te laten werken aan
projectomschrijvingen.
Om verdere ontwikkeling en uitvoering projecten portfolio te laten slagen, moet een basis worden
gelegd voor organisatie en samenwerking. Een nieuw plateau voor een volgende fase van
(ecosysteem)ontwikkeling van Haven Moerdijk. De havenstrategie ligt er al, nu gaat het om structuur
te brengen, richting te geven en vaart te maken met een door betrokken partijen gedragen en zelf
opgepakte uitvoering (ownership & leadership). Om (meer) eigenaarschap te creëren zijn
intermediaire organisaties en stakeholders op inhoud nauw betrokken bij het schrijfproces.
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4 Thematische uitdagingen
4.1 Verbinden, verslimmen, verduurzamen
Bij de presentatie van de nieuwe concept-regiostrategie ‘Economische Hub West-Brabant, Samen
schakelen naar een innovatieve toekomst’ formuleerde de voorzitter van het regionale beraad drie
centrale opgaven voor West-Brabant, te weten: verbinden, verslimmen, verduurzamen.
Deze drie centrale begrippen zijn als zodanig al te herkennen in de Havenstrategie Moerdijk 2030 en
benaderen ook nu heel treffend de toekomstige ontwikkelopgaven voor het Haven- en industrieterrein
Moerdijk. Verbinden, verslimmen, verduurzamen kan als leitmotiv gelden voor de verdere uitwerking
van inhoudelijke thema’s van de uitvoeringsagenda.
De inhoudelijke thema’s volgen uit de opdrachtomschrijving (zie par. 3.2) om te komen tot een
Uitvoeringsagenda Havenstrategie Moerdijk 2018 en verder:

Biobased en circulair

Innovatiekracht

Digitalisering

Port of Skills

Duurzaamheid

4.2 Biobased en circulair
4.2.1 Centrale uitdaging
Bedrijfsactiviteiten rond het thema Biobased chemie en circulaire economie op Haven- en
Industrieterrein Moerdijk hebben behoefte aan collectieve versterking om de duurzaamheidsambities
te verwezenlijken. Hierom wordt onderzocht hoe ervoor kan worden gezorgd dat bedrijven beter van
elkaars sterktes kunnen profiteren, met name op de gebieden van vergunningen, innovatie en
positionering. Bijzondere aandacht gaat uit naar de interactie van deze bedrijven met bedrijven en
kennisinstellingen actief op gebied van hightech systemen.
De centrale uitdaging op het thema biobased chemie en circulaire economie beantwoorden we door
aandacht te hebben voor de volgende drie zaken:
• Benutten en creëren van regelruimte en ontwikkeling van collectieve energie infrastructuur
• Stimuleren van onderzoek en ontwikkeling
• Sterk positioneren van biobased chemie en circulaire economie op chemische recycling
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4.2.2 Relatie met de Havenstrategie Moerdijk 2030
De Havenstrategie Moerdijk 2030 is leidend voor deze uitvoeringsagenda. Om die reden herhalen wij
hieronder enkele kernpassages van de Havenstrategie Moerdijk 2030 en Monitor 2017 met betrekking
tot biobased chemie en circulaire economie.
Over trends en ontwikkelingen op het gebied van Biobased en circulair staan de volgende
kernpassages in het document Havenstrategie Moerdijk 2030:
‘’Reduce, Re-use en Recycle (R3) worden steeds belangrijker voor zowel grondstoffen als energie en
reststromen. Een verdere prijsstijging van fossiele brandstoffen en zeldzame aardmetalen stimuleert de
Europese industrie efficiënter te produceren, reststoffen nuttig te gebruiken en materialen opnieuw toe te
passen. (…) De uitgangspunten van de circulaire economie zullen als gevolg hiervan meer en meer het
leidend principe vormen bij economische ontwikkeling. De circulaire economie is een economisch systeem
dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging
te minimaliseren. Anders dan in het huidige lineaire systeem, waarin grondstoffen worden omgezet in
producten die na verbruik worden vernietigd.’’
‘’Een belangrijke trend in het verlengde hiervan is het groeiende gebruik van ‘bio- massastromen’ als bron
van energieproductie en als ‘groene’ grondstoffen voor de chemie en procesindustrie. Deze ‘Biobased
economy’ is sterk in opkomst. Dit vergt voldoende aanvoer, overslag en bewerking van ‘biomassastromen’
om productie lonend te maken. (…) Voor Moerdijk liggen hier grote kansen in de bewerking en verwerking
van de biomassastromen door bedrijven op het Industrial Park, waaronder de chemie en procesindustrie.’’
‘’De schaarste aan grondstoffen biedt voor Moerdijk ook nog op een ander vlak kansen, namelijk om de
activiteiten voor overslag en behandeling van hoogwaardige restmaterialen (door) te ontwikkelen. Denk aan
de edele metalen die uit afgedankte mobiele telefoons en computers worden gerecycled (urban mining). Dat
brengt tevens nieuwe retourladingstromen met zich mee richting Moerdijk.’’

Over ambities op het gebied van Biobased chemie en circulaire economie als vijfde modaliteit staan
de volgende kernpassages in het document Havenstrategie Moerdijk 2030:
‘’De ambitie is […] dat Moerdijk met dit cluster een sterke positie inneemt in de - tegen die tijd tot wasdom
gekomen - Biobased economy. Duurzaamheid en vergroening zijn van toenemend belang voor de
(fijn)chemie en de procesindustrie. De trend van ontwikkeling van chemisch industriële clusters in combinatie
met Biobased innovaties voor de vergroening van de chemie, ondersteunt deze ambitie.’’
‘’Op de lange termijn, liggen er veel kansen voor op de “Biobased chemistry” gefundeerde bedrijven. (…) Het
overslaan en gebruiken van reststoffen, ook voor energieopwekking, vormt in het verlengde van deze
strategie een extra asset voor vestiging in Moerdijk (…) Cross overs met andere industrieën en clusters in
Zuid- west Nederland versterken de ambities van Moerdijk.’’
‘’Wanneer deze mogelijkheden worden benut biedt dit een positieve bijdrage aan gunstige en
onderscheidende vestigingsvoorwaarden. Bovendien scheelt dit alles uitstoot in CO2 en methaan rondom
Moerdijk, hetgeen goed is voor de robuustheid van de balans tussen people, planet en profit.’’

Met betrekking tot Biobased chemie en circulaire economie zijn de volgende strategische
uitvoeringspunten opgenomen in de Havenstrategie Moerdijk 2030:
‘’Versterken en uitbouwen topclusters
o Circulaire economie
o Gebiedsgerichte clustering Biobased Economy en circulaire economie
Regeldruk en vergunningverlening
o Experimenteerzone vergunningen
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Met betrekking tot uitvoering staan in de Monitor 2017 de volgende kernpassages:
‘’Het Havenschap kiest ‘’specifiek voor versterken en uitbouwen van bedrijven uit de topclusters chemie en
Biobased economy, maintenance, re- en upcycling op het Industrial Park Moerdijk (IPM).’’
‘’De lijn dat vooral naar innovatieve startups wordt gezocht binnen het pyrolysecluster (Biobased chemie) is
inmiddels uitgebreid naar agro door de participatie in een subsidieaanvraag in het kader van het Europese
subsidieprogramma Biobased Industries voor het project Pro2Fly. Het gaat om een grootschalige biorefinery
die voeding produceert voor insecten op basis van biomassastromen.’’

4.2.3 Relevante ontwikkelingen
In de Havenstrategie 2030 wordt geconstateerd dat grondstof-verwerkende industrieën steeds meer te
maken met prijsstijgingen, tekorten en exportrestricties. Deze ontwikkeling stimuleert de Europese
industrie, in de vorm van Reduce, Re-use en Recyle (steeds vaker aangevuld met Repair, Rethink en
Refuse), efficiënter om te gaan met zowel grondstoffen als energie en restromen. Vanuit deze
gedachte ontstaan voor (Moerdijkse) bedrijven kansen, bijvoorbeeld op het gebied van urban mining.
In het verlengde van circulaire economie ligt een groeiend gebruik van biomassastromen als bron van
energieproductie en als ‘groene grondstoffen voor de chemie en procesindustrie, de weg naar een
zogeheten Biobased Economy (zie kader). Ook voor de VNCI, de brancheorganisatie van de
chemische sector, is de transitie naar een CO2-arme industrie voor de chemische industrie dé
topprioriteit van nu.
Op Moerdijk liggen kansen die vergroening van chemie vorm en vaart geven. De Havenstrategie
Moerdijk 2030 is geschreven vanuit de situatie dat Moerdijk al een sterk afval- en energie cluster had
(nog steeds heeft) maar dat, kijkend naar de toekomst, ingezet moet worden op hogere verwaarding
van vooral bio-producten (landbouw (rest)-producten). Op die stromen is afgelopen jaren wereldwijd,
maar zeker ook in Brabant (rondom Suikerunie/Cosun en door TNO in Bergen op Zoom) veel
gestudeerd. De studies hebben echter tot nu toe nog niet geresulteerd in grootschalige nieuwe
productie op commerciële schaal. Inmiddels is men wereldwijd en ook hier in de Biobased delta tot
inzicht gekomen dat niet alleen naar Biobased productie en -energie gekeken moet worden maar dat
het begrip Biobased verbreed moet worden naar het beter/hoger verwaarden van alle afvalstromen,
ook die stromen die geen bio oorsprong hebben. De scope veranderde daarmee van (meer) Biobased
georiënteerd, naar een oriëntatie op zowel Biobased als circulaire economie.
Kader: Biobased i.r.t. circulair
De termen Biobased Economy en circulaire economie worden vaak door en met elkaar gebruikt. De begrippen
worden als volgt omschreven: de Biobased Economy gaat over de transitie naar een groene economie door de
overgang van fossiele naar biomassa grond- en brandstoffen, van ‘fossil based’ naar ‘Biobased’. Circulaire
economie gaat over de transitie van een lineaire economie (‘winning, maken, weggooien’) met eindige
grondstoffen naar een economie waarin grondstoffen en producten in een gesloten kringloop blijven (afval bestaat
niet). Binnen circulaire economie bestaan twee kringlopen: 1) de biologische kringloop, waarbij reststoffen na
gebruik veilig terug worden gevloeid in de natuur en 2) de technische kringloop, waarbij productonderdelen zo
ontworpen en vermarkt dat deze op kwalitatief hoogwaardig niveau herbruikt kunnen worden. De twee kringlopen
zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vanuit de gedachte dat er vanuit de technische kringloop altijd verlies
optreedt, ligt er systemisch gezien de uitdaging om verlies uit die kringloop op te vangen met materiaal uit de
biologische kringloop.
Zowel de Biobased Economy als de circulaire economie streeft naar grondstofoneindigheid. Maar het verschil zit
hem in de benaderingswijze. Biobased Economy wil die oneindigheid bereiken door technieken te ontwikkelen die
zorgen dat biomassa, zoals gras of pulp, als brandstof voor chemie gebruikt kan worden (onuitputtelijke
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grondstoffen). Het gaat daarbij om zowel het aanpassen van productieprocessen als om het aanpassen van
grondstoffen. Circulaire economie wil die oneindigheid bereiken door producten en onderdelen van producten zo
te ontwerpen dat ze opnieuw kunnen worden gebruikt (terugvloeibare grondstoffen), maar is veel breder dan
alleen bio-producten. De twee raken elkaar in de biologische kringloop van circulaire economie. Zo is bijvoorbeeld
de grondstof van bio-plastics zowel ‘biomassa’ als ‘herbruikbaar’.
Voor het uiteindelijke doel, het streven naar volledig duurzame productie, maakt het onderscheid overigens niet
uit. Ontwikkelingen op beide gebieden helpen deze doelstelling te bereiken. Op het Haven- en Industrieterrein
Moerdijk zijn zowel bedrijven te vinden met activiteiten in de Biobased economy als in de circulaire economie. In
de uitvoeringsagenda worden zodoende beide concepten gezamenlijk opgepakt.

Uitgangssituatie voor Biobased en circulair
De bedrijvigheid op Biobased en circulaire economie is sterk gegroeid in de afgelopen jaren. Moerdijk
is sterk vertegenwoordigd in de recycling van onder andere mest- en bouwstoffen, die vooral worden
verwerkt door grote (chemie)spelers op de markt. Op het Haven- en industrieterrein Moerdijk vinden
binnen het brede spectrum van dit thema op bedrijfsniveau unieke dingen plaats. In specialistische
nichemarkten huisvest het terrein een aantal topspelers. Gestreefd wordt om in de nabije toekomst
Biobased- en circulaire economiebedrijven collectief te versterken door ze meer van elkaar te laten
profiteren, om te komen tot verhoogde slagkracht en economische groei.
De vooruitziende blik omtrent het belang van Biobased chemie en circulaire economie bleek terecht:
het thema staat mede als gevolg van het Klimaatakkoord Parijs 2020-2050 hoger dan ooit op de
agenda, niet alleen van de politiek (klimaattafel), maar ook in de bestuurskamer van bedrijven. Als de
havenstrategie voor Haven- en industrieterrein Moerdijk nu zou worden geschreven zou het thema er
naar verwachting nog veel prominenter in naar voren komen. De voornaamste reden hiervoor is dat
Biobased economie een interdisciplinaire functie vervult, omdat het van invloed is op meerdere
waardeketens. In Nederland ligt de focus met name op non-food toepassingen. Voor Haven- en
industrieterrein Moerdijk geldt dat, op de stroom Papier & karton na, de bedrijven vertegenwoordigd
zijn over alle deelstromen (zowel food als non-food), waardoor sprake is van een rijke voedingsbodem
voor ontwikkelingen op dit thema.
Biobased economy in Nederland
focus: non-food toepassingen

Houtsector

Bio-energie

Voedsel &
veevoer

Duurzame
energie
Papier &
karton

Biobased
chemie

Bron: Monitoring Biobased economy NL 2016 (eigen bewerking)

Het Haven- en industrieterrein Moerdijk draagt sterk bij aan het verwezenlijken van de nationale
ambitie om in 2050 volledig circulair te zijn, doordat zich op het terrein een sterk recyclecluster heeft

Uitvoeringsagenda Havenstrategie Moerdijk 2018 e.v.

22

ontwikkeld. Binnen recycling zijn bedrijven zowel sterk vertegenwoordig op het gebied van
mechanische recycling (bijvoorbeeld van afvalglas naar nieuwe glazen flessen) als op het gebied van
chemische recycling (bijvoorbeeld van plastic naar olie). Moerdijk is daarnaast sterk in omzetting van
afval naar energie, onder andere door middel van de pyrolysetechniek in het in vakbladen hoog
aangeschreven pyrolyse-bedrijvencluster. Het pyrolysecluster is een sprekend voorbeeld van een
samenwerking tussen bedrijven die dezelfde techniek voor chemische recycling gebruiken, maar
elkaar niet bijten doordat de bedrijven andere grondstoffen verwerken.
Bedrijven die actief zijn in chemische en fysieke recycling kunnen een bredere rol in de keten
oppakken. Zij hebben als geen ander verstand van ‘end of life’ en productsamenstellingen. Een
recyclingbedrijf dat stevig inzet op repair of refurbishment is wellicht een logische stap, maar zij
zouden ook een belangrijke (adviserende) rol kunnen spelen in het slim ontwerp van producten. Hoe
stel je iets zo samen dat het achteraf makkelijk te scheiden is in verschillende componenten? Welke
technieken zijn daarvoor beschikbaar en wat is efficiënt? Hoe kom je van teruggewonnen materiaal
weer naar een nieuw product? Dat is een substantieel ander positie in de keten dan nu wordt
ingenomen.
De bedrijfsactiviteiten in relatie tot Biobased en circulaire economie zijn op het Haven- en
Industrieterrein Moerdijk vooral georiënteerd op bestaande technieken voor bestaande markten. Met
nu geringe samenhang in afval/grondstofstromen en eindproducten/-gebruik. Elk bedrijf is met name
actief in de eigen keten. Crossovers tussen ketens vinden beperkt plaats. Een belangrijke complicatie
hierbij is de ontbrekende koepelvergunning en stremmende Nederlandse wet en regelgeving
op het gebied van grondstofstromen. Wanneer iets bij wet als afval wordt gezien, mag het niet
zondermeer worden verkocht/gebruikt als grondstof.

Opgaven Biobased en circulair
In de commerciële strategie van (toen nog) Havenschap Moerdijk uit 2015 worden de sectoren
chemie, Biobased en recycling gezien als meest kansrijke industriesectoren om op te acquireren. In
de analyse staat dat het concurrentievermogen wordt bepaald door de aanwezigheid van geschikte
kavels (object value) en de ligging met relatief korte landzijdige aanvoer en met watergebonden
ontsluiting (location value). Deze pluspunten zorgen echter niet voor onderscheidend vermogen, mede
door concurrentie vanuit onder andere Rotterdam en Antwerpen en een relatief lang traject naar open
zee. De uitdaging is om te zoeken naar conceptvalue binnen biobased en circulaire economie, door
inhoudelijk onderscheidende sterktes van Moerdijk als propositie in de markt te zetten.
De schaal waarop Biobased chemie, circulaire economie, verwerking van grondstoffen en logistiek
plaatsvindt op Haven- en industrieterrein Moerdijk biedt perspectief voor (de gewenste) industriële
symbiose. Dat wil zeggen dat bedrijven in hun primaire en productieprocessen niet enkel samenhang
hebben en samenwerking vertonen, maar uit elkaars aanwezigheid ook daadwerkelijke synergie gaan
ontlenen. Hiervoor ligt voor het Haven- en industrieterrein Moerdijk een toekomstig perspectief.
In het bereiken van deze conceptvalue zijn nog duidelijk stappen te zetten met industriële symbiose
en ‘gebiedsgerichte clustering van Biobased economy en circulaire economie’. In de huidige situatie
wordt met name aandacht besteed aan het voorstadium van clustering: het creëren van concentratie
en samenhang. Die concentratie van deze bedrijven vindt met name plaats aan de Middenweg en het
oostelijk deel van de haven. Om meer samenhang te creëren is in de commerciële strategie, die
samen is opgesteld met intermediaire partijen BOM en REWIN, verwoord om bij acquisitie van
Biobased en circulaire economie-bedrijven te kiezen voor bedrijven met een gedeelde inhoudelijke
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focus en de wil om samen te werken. Op weg naar collectieve versterking, door te komen tot
samenhang, samenwerking en synergie, zijn op korte termijn met name stappen te maken in
positionering en verbetering van onderlinge relaties. Een voorbeeld: In de havenstrategie wordt een
kansrijke relatie tussen plantaardige grondstof stromen afkomstig van het aanwezige landbouwareaal
in Zuidwest-Nederland en de Biobased industrie gevestigd op Moerdijk beschreven. Op dit snijvlak
vinden nog nauwelijks synergetische activiteiten plaats.
Er is een grote behoefte aan een koepelvergunning. Daarvoor is een sterke collectieve vraag vanuit
(het bedrijfsleven van) Haven- en industrieterrein Moerdijk nodig. Daarnaast is er vooral bij MKBbedrijven een behoefte om beter te profiteren van elkaars vergunning(ruimte), zoals een model waarin
MKB-bedrijven kunnen produceren of testen op locatie van een ander bedrijf met een juiste
vergunning
Hoewel in de huidige programma’s van intermediaire organisaties veel aandacht uitgaat naar de
interactie van chemie met agro, zijn vanuit Moerdijks perspectief de crossovers tussen chemie en
energie met hightechsystemen van bijzondere betekenis. Moerdijk ligt op een kruispunt binnen een
grotere industriële regio met veel bedrijfsactiviteiten in de chemie en energie in nabijheid van
(Mainport) Rotterdam aan de westzijde; en technologieontwikkeling en hightech maakindustrie en
technologie in (Brainport) Eindhoven aan de oostzijde. In Moerdijk kunnen opgaven van de chemische
industrie en energiesector zich verbinden met de kennis en technologische oplossingen uit de
hightech en kennisindustrie.

4.3 Digitalisering
4.3.1 Centrale uitdaging
Hoe kan het Haven- en industrieterrein Moerdijk als bedrijvenconcentratie en cluster van industriële en
logistieke bedrijven vooroplopen met digitalisering. Elk bedrijf heeft een eigen
ondernemersverantwoordelijkheid om zich voor te bereiden en aan te passen op veranderende
omstandigheden. Dit geldt ook voor digitalisering van industrie en logistiek. De centrale vraag hier is
wat bedrijven op het Haven- en industrieterrein in gezamenlijkheid kunnen oppakken. Bijvoorbeeld
door kennis, technologie en toepassingen uit het andere sectoren (hightech) of ecosystemen
(Brainport Eindhoven, Mainport Rotterdam) aan te trekken. Immers: alleen ga je misschien wel sneller,
maar samen kom je verder. Welke acties zijn nu nodig om straks met digitalisering voorop te lopen als
Haven van de toekomst?
De centrale uitdaging op het thema digitalisering beantwoorden we door aandacht te hebben voor de
volgende drie zaken:
• Stimuleren van verslimming van de industrie en het onderhoud (smart industry)
• De weg naar efficiënte en duurzame logistiek (smart logistics)
• Slim lenen van de buren op het gebied van data (datafication)
4.3.2 Relatie met de Havenstrategie Moerdijk 2030
De Havenstrategie Moerdijk 2030 is leidend voor deze uitvoeringsagenda. Om die reden herhalen wij
hieronder enkele kernpassages van de Havenstrategie Moerdijk 2030 en Monitor 2017 met betrekking
tot digitalisering van industrie, logistiek en het functioneren van de haven:
Over trends en ontwikkelingen op het gebied van digitalisering staan de volgende kernpassages in het
document Havenstrategie Moerdijk 2030:
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“De komende jaren zal meer en beter inzicht in voorraadstatus en transportstromen bedrijven in staat
stellen hun logistieke ketens verder te optimaliseren en flexibeler te maken. (…) De communicatie
tussen havens, logistieke bedrijven en eindklanten wordt steeds meer één geheel. Dit vraagt een nauwe
samenwerking tussen alle partijen in de logistieke keten. Het stelt ook hoge eisen aan de kwaliteit van
informatie-uitwisseling. De ontwikkeling van ICT-toepassingen zal hiermee in de pas lopen. (…)
Synchromodaliteit biedt verladers de mogelijkheid om op elk gewenst moment een keuze te maken
tussen verschillende vervoersmodaliteiten. Voor havens en verladers zal synchromodaliteit naar
verwachting een steeds belangrijkere rol gaan vervullen als onderscheidende factor.”
“Kennisdeling wordt een algemeen goed door internet en andere digitale communicatiemiddelen. Daarin
loopt Nederland voorop in Europa. (…) Moerdijk zal hierop moeten inspelen door de onderwijsambities
van de regio ook te laten focussen op de behoeften aan ICT in de logistieke ketens en de ontwikkelingen
met betrekking tot de synchromodaliteit.”
“De groeiende goederenstromen, geeft de mogelijkheid schaalgrootte te realiseren voor een verdere
groei in de Value Added Logistics, waardoor waardecreatie en werkgelegenheidsgroei kan worden
gerealiseerd. Het op een adequate wijze invulling geven aan de ontwikkeling van synchromodaliteit is
van groot belang. Met vier aanwezige vervoersmodaliteiten in Moerdijk, kan het zich profileren en haar
huidige positie als logistieke knooppunt gericht verder uitbouwen. Door dit te combineren met ambities
die zorg dragen voor excellentie in duurzaamheid en veiligheid, ontstaat een onderscheidend karakter
als gecombineerd haven- en industriecomplex van de toekomst.”

Over ambities op het gebied van digitalisering staan de volgende kernpassages in het document
Havenstrategie Moerdijk 2030:
“Synchromodaliteit biedt verladers de mogelijkheid om op elk gewenst moment een keuze te maken
tussen verschillende vervoersmodaliteiten. Het is een belangrijke voorwaarde om zo optimaal flexibel en
duurzaam mogelijk verschillende transportmodaliteiten te kunnen bieden. Moerdijk is in 2030 in staat
hiervoor de faciliteiten te bieden, zodat logistieke dienstverleners de ruimte hebben om naadloos te
kunnen schakelen tussen de verschillende vervoersmodaliteiten die Moerdijk aanbiedt. Daarmee
verwerft Moerdijk de positie van een op corridorniveau afgestemd synchromodaal overslagpunt.”

Met betrekking tot uitvoering staan in de Havenstrategie Moerdijk 2030 de volgende kernpassages:
“Informatie moet gedeeld worden om waarde te hebben, Moerdijk moet verbonden zijn met de
haveninformatie- systemen van Rotterdam en Vlaanderen. Aldus kan er anticiperend gewerkt worden
waardoor de organisatie van de goederenstromen synchromodaal kan gebeuren. Dit heeft het potentieel
van grote tijdswinsten en een verhoging van de concurrentiekracht van het havenschap als schakel in de
meest performante supply chain. Het havenschap kan initiator zijn om de verschillende bedrijven in zijn
gebied ook onderling planningsdata te laten uitwisselen en tegelijk de documentenstroom volledig te
digitaliseren.”

Met betrekking tot uitvoering staan in de Monitor 2017 de volgende kernpassages:
“Een heel belangrijke is de verdere toepassing van technologie en ICT in de logistieke ketens. ICT wordt
daarom inmiddels gezien als vijfde modaliteit. (…) Optimale dienstverlening door stuwadoors, slimme
logistieke oplossingen, concurrerende prijzen en optimale ondersteunende diensten als ICT en
douanefaciliteiten maken het onderscheid op grond waarvan partijen voor de haven van Moerdijk kiezen.
“Onder de titel “Haven van de toekomst” zal, begeleid door TNO, een innovatie-agenda opgesteld
worden door en voor de logistieke bedrijven op Moerdijk. Het havenbedrijf is gestart met een verkenning
van ICT als vijfde modaliteit, waarbij zoveel mogelijk aangesloten wordt bij ontwikkelingen die al in gang
zijn gezet. De verkenning moet opleveren waar het havenbedrijf op gaat inzetten.”
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4.3.3 Relevante ontwikkelingen
Het kabinet heeft zich ten doel gesteld om Nederland dé digitale koploper van Europa te maken.
Daarvoor moeten bedrijven sneller en innovatiever inspelen op het hoge tempo waarmee
maatschappij en economie digitaliseren. Op het gebied van digitalisering is het bedrijfsleven, met
name het MKB, vaak volgend. En dat terwijl ontwikkelingen op het gebied van digitalisering door de
provincie Noord-Brabant (onder andere geuit in ‘Brabant digitaliseert – Digitalisering in Brabant en de
rol van de provincie’) worden gezien als randvoorwaarde bij de verslimming en vernieuwing van de
industrie en logistiek (Smart Industry & Maintenance en Smart Logistics). Het gaat hierbij over een
combinatie van de nieuwste productietechnologie, geavanceerde software en de mogelijkheden van
de moderne communicatietechnologie. De provincie ziet voor de Brabantse industrie noodzaak om
voorop te lopen in deze ontwikkelingen.
Smart Industry
Door nieuwe productietechnologieën en de verdere integratie van ict in het hele proces van ontwerpen, fabriceren
en distribueren, verandert de industrie radicaal, daar moet Nederland op tijd op inspelen door Smart Industry. Met
de ontwikkeling van Smart Industry wordt gedoeld op de verregaande digitalisering en verweving van apparaten,
productiemiddelen en organisaties (het ‘internet of things’) waardoor nieuwe manieren van produceren, nieuwe
businessmodellen en nieuwe sectoren ontstaan.
Slimme industrieën kennen een zeer flexibele productiecapaciteit hebben in termen van het product (specificaties,
kwaliteit, design), volume (hoeveelheid), timing (levertijd), grondstoffen- en kosten efficiëntie.
Bron: Smart Industry https://smartindustry.nl
Smart logistics
Smart logistics een term die zowel door bedrijven als door de overheid wordt gebruikt en slaat op de ontwikkeling
waarin IT en IoT worden geïntegreerd in logistiek. In de praktijk is het een combinatie van logistiekmanagement
en verkeersmanagement door slimme inzet van data. Bedrijven zorgen voor kostenbeheersing door efficiënte
inzet van vervoersmiddelen, terwijl overheden door verduurzaming en het vergroten van bereikbaarheid
beleidsdoelstellingen halen. Een win-win situatie. “Smart logistics voorziet in geautomatiseerde en duurzamere
oplossingen voor vervoer en opslag van producten, tijdens iedere stap van het productieproces.
Geautomatiseerd, omdat het meer kan doen met minder – en duurzamer, omdat het rekening houdt met het
milieu en onze leefomgeving.”
Bron: Dinalog https://internetofthingsnederland.nl/kennisbank/smart-omgevingen/smart-logistics/

Nauw verbonden met verslimming van de industrie, is verslimming van het onderhoud: Smart
Maintenance. Smart Maintenance gaat over verbetering van de voorspelbaarheid van
(machine)onderhoud, ten behoeve van onder andere kostenreductie en effectiviteit van het
productieproces. Op bestuurlijk niveau wordt Smart Maintenane steeds vaker erkent als toegevoegde
waarde voor het bedrijfsproces, terwijl dat bij bedrijven in de huidige situatie nog niet (altijd) het geval
is. Zo wordt Smart Maintenance gezien als speerpunt van de ontwikkelingsorganisatie REWIN WestBrabant en vindt integratie van het concept in het hoger beroepsonderwijs plaats. Aan de marktkant
zien bedrijven maintenance nog vaak als een kostenpost, terwijl het een significant deel van het
(toekomstig) businessmodel gaat uitmaken, zeker voor procesindustrie en logistiek die zo manifest op
Moerdijk vertegenwoordigd is.
Digitale innovatie is belangrijk om in te spelen op veranderingen in de logistieke sector. Bedrijven
zoeken naar mogelijkheden om meer toegevoegde waarde te genereren en kijken daarin ook verder
dan de traditionele productketen. Er ontstaan nieuwe businessmodellen die bijvoorbeeld gebaseerd
zijn op price per unit use (gebruik in plaats van bezit). In de praktijk betekent dit dat bedrijven in plaats
van enkel het verkopen van een product, ook na de verkoop (dus in de hele levenscyclus) in een soort
dienstverband door ‘condition based monitoring’ bij het product betrokken blijven bij het onderhoud of
upgrading. In plaats van een kostenpost wordt deze ‘after-sales service’ steeds vaker gezien als
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mogelijkheid om de klant beter van dienst te kunnen zijn, en zo meer toegevoegde waarde te
genereren.
Zowel vanuit de politiek als vanuit de markt ontstaan wensen om wachttijden voor transport te
verkorten en het vervoer van lege containers te beperken. Een manier om aan die wensen tegemoet
te komen is door de transitie naar synchromodaliteit, waarbij on-the-spot wordt overgeschakeld op de
meest efficiënte transportmodaliteit. Vertraging bij wegtransport kan bijvoorbeeld worden opgevangen
door te wisselen naar spoor- of watertransport. Ook worden goederen van verschillende klanten
gebundeld, waardoor de volledige capaciteit van een trein of binnenvaartschip sneller gevuld is. Dit
leidt ertoe dat de bezettingsgraad wordt verhoogd en kosten worden gereduceerd. De belangrijkste
voorwaarde voor deze transitie is digitalisering van de logistieke sector. Digitalisering van logistiek is
grofweg in te delen in drie deelaspecten:
- Hardware: glasvezelkabels, internetverbinding, WIFI-palen.
- Software: Data platforms, apps om logistieke data te delen.
- Orgware: Netwerken om (logistieke) ketenpartners samen te brengen.
Om tot digitalisering van de logistieke sector te komen is gedragsverandering nodig. Mens en
maatschappij, maar vooral bedrijven, moeten durven over hun eigen schaduw heen te stappen. De
sector wordt gekenmerkt door terughoudendheid in het delen van data, omdat die vaak
concurrentiegevoelige informatie bevat. Hoogwaardige data- en informatie-uitwisseling tussen havens,
logistieke bedrijven en eindklanten is essentieel voor het optimaal afstemmen van de inzet van
modaliteiten. Ook aan de kant van de klant is gedragsverandering noodzakelijk. De klant moet
goedkeuren dat zijn goederen a-modaal worden geleverd. Het on-the-spot switchen van modaliteit kan
niet worden belemmerd door restricties vanuit de klantkant.

Situatie Haven- en industrieterrein Moerdijk
De toenemende aandacht die het thema digitalisering in het Rijksbeleid – onder andere geuit in het
Werkprogramma Maritieme Strategie en Zeehavens 2018-2021 – en provinciaal beleid krijgt en de
toenemende marktvraag naar efficiënter (en dus goedkoper) transport hebben ertoe geleid dat
Havenbedrijf Moerdijk op dit thema hoge ambities heeft gesteld. De ambities op het gebied van
digitalisering zijn van zo’n hoog niveau, omdat Moerdijk in 2030 hét belangrijkste knooppunt van
duurzame logistiek en procesindustrie in de Vlaams-Nederlandse Delta wil zijn.
In de praktijk blijft de uitvoering echter achter op de ambitie. De belangrijkste reden voor die mismatch
tussen ambitie en uitvoering is de ondercapaciteit binnen het havenbedrijf. Met name op het gebied
van hoogwaardige data- en informatie-uitwisseling, in de havenstrategie erkend als essentieel
onderdeel van de transitie naar digitale haven, zijn nog stappen te maken.
Ook op Haven- en industrieterrein Moerdijk is het MKB volgend op het gebied van digitalisering.
Daarbij komt dat van een gedeelte van de aanwezige bedrijven het besliscentrum (moeder- of
hoofdvestiging) op een locatie buiten Moerdijk en/of Nederland is gevestigd. Zij innoveren op het
gebied van digitalisering per definitie daarom niet eigenstandig. Het gevolg van de volgende houding
van het bedrijfsleven op Haven- en industrieterrein Moerdijk is dat er een duidelijke collectieve
behoefte mist met betrekking tot digitalisering, mede omdat de eindklant vaak ver weg of uit beeld is.
Deze collectieve behoefte in de logistiek was aanleiding om tot een innovatie agenda voor de
logistiek-gemeenschap op Moerdijk te komen: Innovatieagenda Moerdijk ‘Haven van de toekomst’.
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Haven van de toekomst
In Innovatieagenda ‘Haven van de toekomst’ zijn in dialoog met logistieke bedrijven zes onderwerpen
voor innovatie geïdentificeerd voor gezamenlijke innovatie. De agenda is mede door TNO ontwikkeld,
onder het formele opdrachtgeverschap van de BIM en gefaciliteerd door het havenbedrijf. Vijf van de
zes onderwerpen gaan over digitalisering (*):
- Bargeshuttle
- Marktplaats (*)
- Lean & Green (*)
- Truckplatooning (*)
- Blockchain (*)
- Peaksharing (*)
In de Innovatieagenda Moerdijk ‘Haven van de toekomst’ wordt aangegeven met welke collectieve
concrete acties het innovatievermogen van de logistieke gemeenschap wordt vergroot. Individuele
bedrijven durven dergelijk grote innovaties, bijvoorbeeld op het gebied van blockchain, vaak niet
eigenstandig te nemen. Door de concrete collectieve acties wordt het door het Havenbedrijf Moerdijk
als eerste aanzet voor een roadmap naar een gemeenschappelijk doel gezien: digitalisering van de
logistieke gemeenschap.
De haven vormt vanzelfsprekend een belangrijk onderdeel van die logistieke gemeenschap op
Moerdijk. De praktijk laat zien dat juist de scheepvaartindustrie, een industrie die niet bekend staat om
haar innovatieve karakter, niet vanzelfsprekend meegaat in digitale ontwikkelingen. Het ontbreekt hen
vaak aan dwingende noodzaak om te innoveren en te digitaliseren. Het vaak experimentele karakter
van vernieuwing door digitalisering verhoudt zich daarnaast eveneens slecht met de karakteristieken
van de procesindustrie op het Haven- en industrieterrein Moerdijk (24/7, veilig, grootschalig). Dit zorgt
voor een remmend effect op het smeden van logistieke ketensamenwerking, een vereiste om tot
synchromodaliteit te komen. Wat juist in Moerdijks voordeel spreekt, is dat het in omvang een relatief
kleine zeehaven is, waardoor het een ideale testlocatie voor digitale innovaties vormt.

Opgaven digitalisering
Op weg naar hét belangrijkste knooppunt van duurzame logistiek en procesindustrie in de VlaamsNederlandse Delta in 2030, heeft Haven- en industrieterrein Moerdijk de ambitie om voorop te lopen
op het gebied van digitalisering (van de logistiek). De ambitie sluit aan bij de veranderende rol van de
haven in het algemeen. De klassieke rol van het innen van havengelden gaat veranderen in de rol van
beheerder en facilitator van datanetwerken. Het verdienmodel zit dan in het feit dat bij het havenbedrijf
alle data verkrijgbaar is. Om als Haven Moerdijk in te spelen op die verwachte ontwikkeling moet in dit
stadium worden nagedacht over hoe het haven- en industrieterrein voorop kan lopen op het gebied
van digitalisering.
Belangrijk is dat de randvoorwaarden voor digitale innovaties op Moerdijk goed zijn ingevuld.
Communicatie-apps (software) – waarin havens, logistieke bedrijven en eindklanten logistiek transport
op elkaar afstemmen – werken bijvoorbeeld alleen optimaal als er op het haven- en industrieterrein
zowel een goede internetverbinding (hardware) als een goed georganiseerde samenwerking is
(orgware). De hardware (glasvezelkabels, WIFI) is op het terrein goed verzorgd, en waar nodig wordt
die vernieuwd of verbeterd (onder andere in projecten omtrent de MIRT goederenvervoercorridor
zuid), De uitdaging voor Moerdijk ligt op het gebied van organisatiegraad (orgware): het organiseren
van een goede samenwerking van de logistieke waardeketen in netwerken. Met een sterke
organisatiegraad is het makkelijker om vraagstukken op het gebied van gedragsverandering
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(bereidheid tot informatie delen), maar ook op het gebied van betrouwbaarheid en beveiliging van data
aan te gaan.
Kader: De focus wordt gekozen op basis van analyse van de drie deelaspecten
- Hardware: geen actie vereist, hardware is in orde
- Software: is overal beschikbaar, maar werkt niet als randvoorwaarden niet zijn ingevuld. Hardware
randvoorwaarde is wel ingevuld, orgware niet.
- Orgware: focus hierop. Gedragsverandering (in innovatief karakter, data uitwisseling,
bereidwilligheid eindklant) is de meest essentiële randvoorwaarde
Er is een mismatch ontstaan tussen de sterk uitgesproken ambities rond het thema Digitalisering in
regionaal, provinciaal en nationaal beleid en de praktische invulling op het haven- en industrieterrein.
Er ligt een grote opgave om tot daadwerkelijke uitvoering te komen, waarbij het benutten van in de
regio aanwezige kennis, kansen en projecten de sleutel is.

4.4 Innovatiekracht
4.4.1 Centrale uitdaging
Hoe kunnen we innovatiekracht van bedrijven op haven- en industrieterrein Moerdijk en daarmee het
ecosysteem versterken? Dit doen we door in te zetten op samenwerking, door volgers te laten
profiteren van de innovatie kopgroep en door hiervoor in (West-)Brabant beschikbare
innovatieondersteuning te mobiliseren. Hierin maken we onderscheid tussen het individuele
bedrijfsniveau, het clusterniveau en het innovatie-ecosysteem.
De centrale uitdaging op het thema innovatiekracht beantwoorden we door aandacht te hebben voor
de volgende drie zaken:
• Innovatie op individueel bedrijfsniveau
• Innovatie door samenwerking van bedrijven in clusters en ketens
• Haven- en industrieterrein Moerdijk positioneren als innovatie-ecosysteem
4.4.2 Relatie met de Havenstrategie Moerdijk 2030
De Havenstrategie Moerdijk 2030 is leidend voor deze uitvoeringsagenda. Om die reden herhalen wij
hieronder enkele kernpassages van de Havenstrategie Moerdijk 2030 en Monitor 2017 met betrekking
tot innovatiekracht van het gevestigde bedrijfsleven.
Over trends en ontwikkelingen op het gebied van innovatiekracht staat de volgende kernpassage in
het document Havenstrategie Moerdijk 2030:
in hoogwaardige (technologische) kennis en het enthousiasmeren van jongeren voor een carrière in de
haven en/ of haar industrieel complex worden steeds belangrijker.

Met betrekking tot uitvoering staan in de Havenstrategie Moerdijk 2030 de volgende kernpassages:
Met betrekking tot innovatiekracht zijn de volgende strategische uitvoeringspunten opgenomen:
Versterken en uitbouwen topclusters: Versterken (inter)nationaal Logistiek Cluster; Aansluiten
Corridorbenadering (Ten-T); verbindingen met LPM en roadmaps Topsector Logistiek
Industrieel complex: acquisitie gericht op versterken ketenclustering Industrial Park en regionale
samenwerking Agro-Foodcluster/Maintenance
Kennisstrategie: Smartports
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Met betrekking tot uitvoering staan in de Monitor 2017 de volgende kernpassages:
‘’Voor het aantrekken van innovatieve startups wordt primair gezocht binnen het pyrolysecluster
(biobased chemie) dat op Moerdijk opgezet wordt.’’
‘’De samenwerking met BOM en REWIN wordt steeds steviger. In het gezamenlijke acquisitie- en
marketingplan zijn afspraken gemaakt over het omgaan met leads naar potentiele klanten,
gemeenschappelijke proposities en inzet op beurzen en congressen.’’

4.4.3 Relevante ontwikkelingen
Het versterken van innovatiekracht wordt in de Havenstrategie 2030 gezien als pijler om
concurrentiekracht te vergroten. Om tot versterking van die innovatiekracht te komen hebben
bedrijven elkaar steeds vaker nodig. De tijd van ieder voor zich is voorbij. Steeds vaker kijken
bedrijven over het eigen hek, onder andere om te profiteren van nabijgelegen kennis. Voor
ecosysteemontwikkeling, het versterken van netwerkrelaties en smeden van coalities om tot
versnelling en kwaliteitstoename van innovatie te komen, komt steeds meer aandacht. Niet alleen in
de economische wetenschap, maar ook in het beleid van overheden en de uitvoering van
ontwikkelingsorganisaties.
Uitingsvormen van deze toenemende samenwerking zijn shared facility en co-locatie, gezamenlijke
werkplaatsen die worden opgetuigd om kostenrisico’s te spreiden en kennis te delen. Het systemische
effect daarvan is dat bedrijven door de dagelijkse omgang ook op andere gebieden van elkaar gaan
profiteren. Een andere uitingsvorm is industriële symbiose, waarbij bedrijven structureel samenwerken
door op slimme manieren energie- en grondstofverbindingen te ontwikkelen en gezamenlijk uit te
wisselen. Afvalstoffen van het ene bedrijf kunnen daarbij dienen als grond- of hulpstoffen voor het
andere bedrijf. Maar het gaat verder dan dat. Bij industriële symbiose worden ook uitwisselingen
gedaan op het gebied van bijvoorbeeld arbeidskrachten, machines of opslagruimte.
De algemene trend is dat het MKB in de meeste sectoren achterblijft bij deze ontwikkelingen. MKBbedrijven weten elkaar per definitie moeilijk te vinden. Dit komt met name omdat ze bezig zijn met de
de dag van morgen, en over het algemeen innoveren op basis van ergernissen of noodzaak.
Bedrijfsinnovatie op basis van ergernissen komt vaak voort uit inefficiëntie van het bedrijfsproces,
innovatie op basis van noodzaak komt vaak voort uit verminderde belangstelling voor het af te zetten
product. De innovatie van bedrijven op Haven- en industrieterrein Moerdijk is veelal te scharen onder
de eerste categorie. Juist bij deze vorm van innovatie is samenwerking van belang omdat deze kennis
meestal extern moet worden opgedaan.

Situatie Haven- en industrieterrein Moerdijk
Ook op Haven- en industrieterrein Moerdijk weten MKB-bedrijven elkaar niet goed te vinden. Een
belangrijke reden hiervoor is de grote diversiteit en hoge mate van geografische spreiding van
aanwezige bedrijfsactiviteiten op het terrein. Binnen de diversiteit aan sectoren is in de logistiek en
procesindustrie een sterke vertegenwoordiging zichtbaar, maar die industrieën staan van oudsher niet
bekend om hun innovatiekracht.
Hoewel de logistieke sector en de procesindustrie niet te boek staan als zeer snel vernieuwende
sectoren, huisvest het haven- en industrieterrein een aantal innovatiekoplopers, als zodanig benoemd
door de West-Brabanste ontwikkelingsorganisatie REWIN. De innovatieve bedrijven zijn verdeeld over
verschillende sectoren, met onder meer een hoogwaardige logistieke dienstverlener en specialistisch
lasbedrijf.
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Moerdijk gaat evenwel nog niet mee in de trend van shared facility en co-locatie. Redenen hiervoor
zijn onder andere een sterke vertegenwoordiging van grote bedrijven in de procesindustrie (die voor
hun innovatie elders in de wereld organiseren) en de als weinig innovatief bekendstaande logistieke
sector. Wel wordt er door individuele bedrijven gekeken naar de mogelijkheden tot meer
samenwerking.
Samenwerking tussen (MKB)-bedrijven wordt daarnaast bemoeilijkt door het ontbreken van geschikte
facilitering en faciliteiten om elkaar te ontmoeten en het ontbreken van een partij die dat aanjaagt. Dit
zorgt ervoor dat het organiserend vermogen (van bedrijven) op het Haven- en industrieterrein Moerdijk
niet sterk is.
Uitwisseling van assets vindt op Haven- en industrieterrein Moerdijk op kleine schaal plaats. Tussen
individuele bedrijven worden onder andere machines en restwarmte, en sporadisch arbeidskrachten,
uitgewisseld. Met betrekking tot de transitie naar industriële symbiose (met name gericht op bedrijven
binnen het thema biobased chemie en circulaire economie), waarbij deze uitwisseling collectief wordt
georganiseerd, zijn nog stappen te zetten.
In 2018 is de Brabant Startup Alliance opgericht ter bevordering van starters, onder andere
voortkomend uit kennisinstellingen. Haven- en industrieterrein Moerdijk stelt zich de vraag hoe het
zich hiertoe als cluster van bestaande bedrijven dient te profileren.
Van een deel van de bedrijven op Haven- en industrieterrein Moerdijk is het besliscentrum
(hoofdkantoor) buiten Moerdijk en vaak zelfs buiten Nederland gevestigd. Als dat geldt voor bedrijven
in industriële sectoren en activiteiten waarvan bedrijfsinnovatie top-down aangestuurd wordt vanuit de
moederorganisatie, dan is dat voor de innovatieve ontwikkelingen op Moerdijk minder positief. Dit
zorgt ervoor dat bij deze groep bedrijven op Haven- en industrieterrein Moerdijk de noodzaak en
behoefte ontbreekt om eigenstandig te innoveren.

Opgaven innovatiekracht
Waar ontwikkelingsmaatschappijen REWIN en BOM nauw zijn betrokken bij de commerciële
acquisitiestrategie van het havenbedrijf, zijn op het gebied van ecosysteemontwikkeling en
ondersteuning van innovatie-samenwerking nog stappen te maken. Een intermediaire
ontwikkelingsorganisatie is bij uitstek een vehikel om dat te stimuleren. Moerdijk zou meer kunnen
profiteren van de door hen geboden inzet en bredere relatienetwerk.
Ook wordt in geringe mate gebruik gemaakt van regionale subsidieregelingen, zoals het Operationeel
Programma Zuid-Nederland uitgevoerd door Stimulus. Dit programma heeft expliciet
innovatiebevordering en de overgang naar een koolstofarme economie als speerpunten. Met name op
het gebied van logistiek komen geen collectieve vragen (vanuit het bedrijfsleven), terwijl daarvoor wel
stimuleringsmogelijkheden bestaan. Ook binnen de innovatieregelingen voor de nationale topsectoren
chemie en energie zijn weinig bedrijven van het haven- en industrieterrein actief.
De innovatiekracht van (MKB-)bedrijven op Haven- en industrieterrein Moerdijk kan worden vergroot
door te zorgen voor organiserend vermogen. Het versterken van relaties met regionale
(ontwikkelings)organisaties is hier onderdeel van. Hiervoor moeten de opgaven van Haven- en
industrieterrein Moerdijk inhoudelijk worden gematcht met regionale en nationale programma’s.
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Ook is het belangrijk om MKB-bedrijven te stimuleren in hun innovatieopgave om de collectieve
innovatiekracht te vergroten. Zelfs bij de innovatieve koplopers blijven kansrijke innovaties op de plank
liggen door gebrek aan noodzaak of stimulering.

4.5 Port of Skills
4.5.1 Centrale uitdaging
Haven en industrieterrein Moerdijk wordt steeds sterker gepositioneerd in strijd om schaarser wordend
talent en vakmanschap. Stevige inzet is echter urgent om personeel te werven, behouden en te
kunnen blijven ontwikkelen. Dit vraagt om inzet op individueel bedrijfsniveau, collectieve
vraagbundeling en uitwisseling op gebiedsniveau en het optimaal benutten van de koppeling met het
regionale arbeidsmarktsysteem en onderwijsnetwerk. Hierbij kunnen we leren van succesvolle
voorbeelden in andere regio’s waar door praktische samenwerkingen op systeem niveau impact wordt
gerealiseerd.
Van belang dat er beter zicht is op het voorspellen van de toekomstige arbeidsvraag, zowel
kwantitatief als kwalitatief. Daarnaast moeten dringend die acties worden ondernomen die al op korte
termijn resultaten kunnen hebben. Wat kan extra worden ondernomen gericht op het aantrekken
(attract) en behouden van arbeidskrachten (retain) mede door te investeren in duurzame
inzetbaarheid van medewerkers? Met ‘Port of Skills’ is een eerste aanzet gemaakt voor een integrale
aanpak om de zichtbaarheid van bedrijfsactiviteiten en baanperspectieven bij gevestigde bedrijven en
het Haven- en industrieterrein als aantrekkelijke werklocatie te vergroten.

Behouden en
aantrekken
arbeidskrachten

3

1

Voorspellen
van vraag en
aanbod

2

Opleiding en
scholing

Deze uitdaging beantwoorden we door aandacht te hebben voor de volgende drie zaken:
• Voorspellen van vraag en aanbod
• Opleiding en scholing
• Behouden en aantrekken van arbeidskrachten
4.5.2 Relatie met de Havenstrategie Moerdijk 2030
De Havenstrategie Moerdijk 2030 is leidend voor deze uitvoeringsagenda. Om die reden herhalen wij
hieronder enkele kernpassages van de Havenstrategie Moerdijk 2030 en Monitor 2017 met betrekking
tot Port of Skills (onderwijs en arbeidsmarkt).
Over trends en ontwikkelingen op het gebied van Port of Skills de volgende kernpassages in het
document Havenstrategie Moerdijk 2030:
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In totaliteit verschafte het haven- en industrieterrein Moerdijk daarmee in 2012 aan 16.999 werknemers
direct of indirect werk. In totaal waren er in 2012 409 bedrijven op het terrein gevestigd. Dit betreft
relatief veel familie- en niet-beursgenoteerde bedrijven, die de afgelopen (crisis)jaren een grote mate van
flexibi- liteit en stabiliteit vertoonden.
De grootste sector van het terrein betreft de industriële sector. Met name de chemie en procesindustrie
is hierin sterk vertegenwoordigd. Deze is goed voor circa eenderde van de directe werkgelegenheid in
het havengebied (…). Dit betreft grote internationale en beursgenoteerde bedrijven.
Het belang van arbeid en kennis als onderscheidende productiefactor zal toenemen. Zeker in WestEuropa en daarmee ook in Nederland. Door vergrijzing neemt de uitstroom van oudere werknemers toe.
Hiervoor staan in absolute zin minder jongeren klaar om hun plek over te nemen. Mede omdat jongeren
onvoldoende kiezen voor opleidingen in logistiek, transport en techniek neemt de concurrentie om goed
geschoold personeel verder toe. De (haven-) arbeidsmarkt zal mede hierdoor de komende jaren verder
internationaliseren.
Moerdijk heeft anno 2013 op voorhand niet direct de kansen voor het oprapen als het gaat om de
arbeidsmarktpotenties naar jongeren. Moerdijk zal hierop moeten inspelen door de onderwijsambities
van de regio ook te laten focussen op de behoeften aan ICT in de logistieke ketens en de ontwikkelingen
met betrekking tot de synchromodaliteit. Daarnaast zal Moerdijk ervoor moeten zorgen dat wonen, leven
en recreëren onderscheidend en aantrekkelijk is voor toekomstige (jonge) werknemers.
Rekening houdend met migratiesaldo en geboortecijfers daalt ook de beroepsbevolking. (…) De
beschikbaarheid van personeel komt hierdoor dus onder druk te staan. Nu al moeten sectoren grote
moeite doen om gekwalificeerd personeel te vinden. Na 2015 zijn er meer arbeidsplaatsen dan
werknemers in West-Brabant. De liberalisering van de Europese arbeidsmarkt leidt tot voortzetting van
(al dan niet tijdelijke) vestiging van arbeidsmigranten uit andere landen.
De strijd om voldoende en voldoende gekwalificeerd personeel op een schaarse arbeidsmarkt te vinden,
wordt ook beïnvloed door de aantrekkelijkheid van de regio.

Over ambities op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt staan de volgende kernpassages in het
document Havenstrategie:
De haven van Moerdijk onderscheidt zich van andere havens doordat er anno 2013 voldoende
arbeidskrachten aanwezig zijn. (…) Naar de toekomst toe worden echter tekorten verwacht, zowel in het
laaggeschoolde werk (de ‘handjes’) als in het geschoolde technische werk (MBO en HBO). Daarvoor
moet worden ingezet op een intensieve samenwerking tussen onderwijsinstellingen, bedrijven en
overheden.
De inhoud van beroepsopleidingen en de vraag vanuit bedrijven moet veel beter op elkaar aansluiten.
School en werk moeten vloeiender in elkaar over gaan. Het gezamenlijk ontwikkelen van gerichtere
scholing en een interessant aanbod van leerwerk trajecten die grote aantrekkingskracht hebben op
nieuwe lichtingen leerlingen is nodig. Door gezamenlijke campagnes moet het imago van het werk in de
haven een positieve impuls krijgen.
Bij specifieke of tijdelijke tekorten op de arbeidsmarkt wordt nog steeds gebruik gemaakt van het aanbod
van buitenlandse arbeidskrachten. Arbeidsmigranten vormen door hun kennis en expertise een welkome
aanvulling voor de bedrijven in de regio.
Naar de toekomst toe moet echter het arbeidspotentieel van jongeren uit de Brabantse, Zeeuwse en
Zuid-Hollandse regio’s verder benut worden. Er is een specifieke actie nodig gericht op het binden van
jongeren. Jonge mensen vormen het speerpunt van onder- wijs en arbeidsmarkt. Dan moet je hen wat
aantrekkelijks te bieden hebben. Naast werk en opleidingen, is dat ook het bieden van betaalbare en
aantrekkelijke woningen. Dit is een gemeenschappelijke opgave waaraan de West-Brabantse
gemeenten in onderlinge afstemming invulling moeten geven.
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Met betrekking tot uitvoering staan in de Havenstrategie Moerdijk 2030 de volgende kernpassages:
Beperkende factor voor de beoogde economische ontwikkeling zou de beschikbaarheid van het
arbeidspotentieel kunnen zijn. Een goede aansluiting van onderwijs en arbeid en een hoogwaardige
woon- en werkomgeving is daarom van groot en toenemend belang.

-

Versterken aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs (actie B.4)
Dedicated beroepsonderwijs
Borgen aansluiting kwalitatief en kwantitatief arbeidsaanbod
Werkgelegenheidscreatie
Versterken Regionale samenwerking
Samenwerking Maintenance Cluster
Accommoderen buitenlandse arbeidskrachten bij tekorten

De mogelijkheden voor ruimtelijke uit- breiding biedt kansen om industrieën aan te trekken die een actief
deel van een logistieke keten uitmaken, die een goede toegankelijkheid nodig hebben en die
toegevoegde waarde leveren op de producten die ze behandelen. De daarbij behorende jobs zijn voor
een deel laaggeschoold en dat is juist een moeilijk tewerkstelbare groep op de arbeidsmarkt, die
bovendien goed vertegenwoordigd is in de regio Moerdijk.
In 2040 is hooggeschoolde arbeid concurrentiefactor #1 van de industrieel-logistieke Delta, resulterend
in kennisintensieve werkgelegenheid in slimme & groene logistiek/duurzame chemie en energie. De
open ruimte van de gemeente en de regio bieden het potentieel om kwalitatieve woonplekken te creëren.
Dit kan dan een aantrekkingskracht zijn voor kenniswerkers die in een aangename, fileluwe omgeving
dicht bij het werk kunnen wonen.
Een loket in het havenschap dat als aanspreekpunt kan dienen voor scholen en studenten op zoek naar
projecten, stageplaatsen en bedrijfsbezoeken kan de zichtbaarheid van Moerdijk als toekomstige
werkplaats ook vergroten en contacten tussen bedrijven, scholen en potentiële werknemers vergroten.

Met betrekking tot uitvoering staan in de Monitor 2017 de volgende kernpassages:
De activiteiten op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt zijn voortgezet. Een verdiepende oriëntatie
vanuit de ‘haven van de toekomst’ (TNO-programma) kan zorgen voor een kansrijke toegesneden
benadering.
Het haven- en industrieel complex zorgt voor stuwende werkgelegenheid waar in de hele regio van wordt
geprofiteerd. Omgekeerd is er afhankelijkheid van het aanbod van voldoende gekwalificeerde
arbeidskrachten in de re- gio en het binden van deze mensen aan de regio.
Bij specifieke of tijdelijke tekorten wordt nog steeds gebruik ge- maakt van het aanbod van buitenlandse
arbeidskrachten. Arbeidsmigranten vormen door hun kennis en expertise een welkome aanvulling voor
de bedrijven in de regio. Er zijn voldoende gekwalificeerde arbeidskrachten, voor laaggeschoold werk en
technisch personeel (MBO en HBO). De intensieve samenwerking van onderwijsinstellingen, bedrijven
en overheden zorgt voor een goede ba- lans tussen vraag en aanbod. Jongeren uit de Brabantse,
Zeeuwse en Zuid-Hollandse regio’s hebben werk op het haven- en industrieel complex of aanverwante
bedrijvigheid in de regio. Dat geldt ook voor mensen met een arbeidsbeperking. Arbeidsmigranten uit het
buitenland worden op een ge- lijkwaardig niveau gefaciliteerd in huisvesting. Illegale si- tuaties zijn niet
aan de orde.
Er is een digitaal informatiepunt voor arbeidsmigranten in- gericht in opdracht van het rPA met informatie
waardoor arbeidsmigranten zich makkelijker kunnen vestigen in de regio. Deze activiteit is in 2016 reeds
afgerond.
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4.5.3 Relevante ontwikkelingen
Bedrijven in Nederland hebben moeite om aan adequaat geschoolde arbeidskrachten te komen, zeker
wanneer deze bedrijven actief zijn in sectoren waar technische kennis en vakmanschap vereist is.
Ook rondom ICT-disciplines is een toenemend tekort en een ware ‘battle for talent’ gaande die naar
verwachting ook de komende jaren voortwoedt. Deze tekorten gelden op alle opleidingsniveaus: van
MBO tot HBO en universitair. Ook op gebied van stageplaatsen is er een kwantitatieve en kwalitatieve
mismatch. Overigens is de arbeidsmarktkrapte ook sterker voelbaar in niet-technische sectoren zoals
de bouw en logistiek. Voor bedrijven in 24-uurs logistiek is het bijvoorbeeld een steeds groter
wordende uitdaging om nachtploegen gevuld te krijgen. Baankansen variëren per doelgroep,
afhankelijk van opleidingsniveau, regio en leeftijd.
Daarnaast speelt nog een kwalitatieve mismatch tussen onderwijsaanbod en de vraag op de
arbeidsmarkt die in specifieke sectoren voor extra schaarste zorgen. Dat kan zijn omdat er een zeer
specialistisch competentieprofiel wordt gevraagd; of dat bedrijven vragen naar nieuwe competenties
die nog niet of onvoldoende worden aangeboden. Zo vraagt 50% van de nieuwe banen die in
Nederland in 2017 werden gecreëerd, affiniteit, ervaring en opleiding op het gebied van
programmeren; terwijl dat niet in 50% van de opleidingen wordt aangeboden.
Er is geen sterke bewijsvoering waarmee aangetoond kan worden dat bedrijven die gevestigd zijn op
het Haven- en industrieterrein Moerdijk juist meer of juist minder gevolgen ondervinden van de krapte
op de arbeidsmarkt. Wel zijn er enkele indirecte waarnemingen om rekening mee te houden:
- Afstand tot bevolkingsconcentraties en tot vestigingen van onderwijsinstellingen. Er zijn geen
MBO, HBO of WO scholen in directe omgeving (binnen een straal van 20 km).
- (MKB) bedrijven geven aan moeite te hebben om aan (goedgeschoold) personeel te komen.
- Het is voor de buitenwereld niet duidelijk welke bedrijfsactiviteiten (lees: welk soort bedrijven) op
het Haven- en industrieterrein Moerdijk zijn gevestigd, behoudens Shell. Bekendheid, branding en
imago zijn hierbij van belang.
- Haven- en industrieterrein Moerdijk is lastig te bereiken voor scholieren en werknemers die
afhankelijk zijn van het openbaar vervoer.

Grip op samenstelling werkgelegenheid en toekomstige behoefte
Haven- en industrieterrein Moerdijk heeft een sterk bovenlokale werkgelegenheidsfunctie zo blijkt uit
onderzoek in opdracht van het havenbedrijf eind 2017. De omvang van de directe werkgelegenheid
van het Haven- en industrieterrein Moerdijk bedraagt 9.308 werkzame personen, als volgt verdeeld
naar woonplaats:
- Gemeente Moerdijk:
18,9% oftewel 1.759 medewerkers
- Overige gemeenten West-Brabant:
38,5% oftewel 3.584 medewerkers
- Drechtsteden:
15,5% oftewel 1.443 medewerkers
- Regio Rijnmond:
15,9% oftewel 1.480 medewerkers
- Overige gemeenten:
11,2% oftewel 1.042 medewerkers
De totale indirecte werkgelegenheid is geraamd op 8.675 werkzame personen. De directe
werkgelegenheid is in 2017 met 3.4% gegroeid. Gemiddeld zijn per bedrijf 43 mensen werkzaam. Het
aandeel van de grotere bedrijven met minimaal vijftig medewerkers groeit licht naar 19,6% (19,0% in
2016). Dit betekent dat circa 80% van de werkgelegenheid te vinden is bij bedrijven met minder dan
50 werknemers. 50% van de totale werkgelegenheid is t vinden bij bedrijven met minder dan 20
werknemers. Wat betreft inhoudelijke richting van de banen ligt het aandeel van de technische
functies binnen het onderzoeksgebied op 30%.
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De betekenis van de Haven Moerdijk als belangrijk techniek cluster is ook geconstateerd in de
arbeidsanalyse van topsectoren in West-Brabant, begin 2018 opgesteld door RWB en REWIN. Daarin
is ook benoemd dat Moerdijk relatief veel inkomende pendel (op alle opleidingsniveaus) heeft en dus
een werkgelegenheidsfunctie voor de regio heeft:
De beroepsbevolking van het Haven- en industriegebied Moerdijk blijft relatief jong; de vergrijzing lijkt nog geen
significant terrein te winnen.
Haven- en
industriegebied
Moerdijk 2015

Haven- en
industriegebied
Moerdijk 2016

Haven- en
industriegebied
Moerdijk 2017

Vergelijking
Nederland
(cijfers 2017)

Tussen 14 & 23 jaar

6%

4%

6%

15%

Tussen 24 & 40 jaar

33%

37%

38%

32%

Tussen 41 & 55 jaar

47%

45%

42%

33%

Tussen 56 & 67 jaar

13%

13%

14%

19%

67 jaar en ouder

0,6%

1%

0,3%

2%

Leeftijdscategorie

De beroepsbevolking van het Haven- en industriegebied Moerdijk is relatief gemiddeld opgeleid; de grootste
groep werknemers heeft, zoals verwacht, van een Middelbare Beroepsonderwijs genoten.
Haven- en
industriegebied
Moerdijk 2015

Haven- en
industriegebied
Moerdijk 2016

Haven- en
industriegebied
Moerdijk 2017

Vergelijking
Nederland
(cijfers 2017)

Lagere school en lager

6%

2%

6%

6%

Middelbare school

32%

29%

24%

23%

MBO

44%

46%

49%

38%

HBO

16%

18%

17%

21%

WO en hoger

4%

4%

4%

12%

Opleidingsniveau

Bedrijven binnen sectoren waarin robotsering zijn intrede doet, hebben een onbekende arbeidsvraag.
Waar er op korte termijn veel aandacht uitgaat naar arbeidsmark tekorten binnen de doelgroep MBO
en lager opgeleiden. Voor de langere termijn kan gezien de innovatieopgaven waar bedrijven voor
staan, die aandacht verschuiven naar arbeidskrachten met een hoger kennis en opleidingsniveau.
Branding (zie later) zou daarop vooruit kunnen lopen.

Arbeidsmarkt steeds meer een bepalende vestigingsfactor voor logistiek
De aanwezigheid van voldoende, juist opgeleid medewerkers wordt voor bedrijven een steeds
bepalender vestigingsplaatsfactor. Dit geldt al een behoorlijke tijd voor kennis afhankelijke industrieën
en dienstverlenende sectoren, waar bedrijven nadrukkelijk uitbreiden of zich vestigen waar talent
voorhanden is.
Uit een studie van STEC (2017) naar de cruciale rol van arbeidsmarkt bij locatiekeuze van bedrijven,
blijkt dat zich ook in de logistieke bedrijven te gaan voordoen. Binnen de logistiek is de arbeidsmarkt
een steeds groter knelpunt. Vervanging van personeel is noodzakelijk vanwege vergrijzing van het
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medewerkersbestand. Tegelijkertijd is de instroom beperkt en hebben logistieke bedrijven te maken
met uitstroom naar andere bedrijven en sectoren met een betere ‘employer branding’. Automatisering
en robotisering is vanwege kosten nu nog geen oplossing om tekorten van fysieke arbeidskrachten op
te vangen. Bovendien vereist introductie hiervan nieuwe competenties, die eerst moeten worden
binnengehaald. In sommige sub-sectoren stijgen vraagpieken, waarbij een plus van 25% niet
ongebruikelijk is, tot zelfs een plus van 50% bij e-commerce gerelateerde logistiek.
Kortom, arbeidskrapte leidt tot extra inspanningen en investeringen in werving en is medebepalend
voor (toekomstige) locatiekeuze van logistieke activiteiten die een belangrijk bestanddeel vormen in
de op het haventerrein van Moerdijk aanwezige bedrijvenmix. 40% van de logistieke bedrijven
verwacht dat de rol van arbeidsmarkt belangrijker wordt bij het bepalen van de locatie van activiteiten.

Belang van gemeentelijke inzet en regionale verbinding
De afstemming van de vraag naar en aanbod van arbeid op het zeehaven- en industrieterrein vraagt
om permanente inspanningen, waarbij een rol is weggelegd voor de gemeente. De gemeente
Moerdijk heeft een verantwoordelijkheid en concrete sturingsmogelijken maar ook een stevige ambitie
op arbeidsmarkt. Daarbij gaat het nu vooral om het bevorderen van arbeidsdeelname door nonparticipanten als om het kiezen voor kansrijke opleidingen (bijvoorbeeld techniek) door jongeren.
Huidige focus op sociale innovatie (koppeling personeelsvergadering aan mensen uit kaartenbak),
voorlichting techniekonderwijs op middelbare scholen en deelname aan het HR-platform van BIM. Een
verschuiving is nodig naar een bredere proactieve insteek die aansluit op de toekomstige
vraagontwikkeling.
Op gebied van techniekpromotie zijn de nodige activiteiten zoals Talentontwikkeling met Techniek als
spilproject binnen de Brede school Moerdijk. Gemeente Moerdijk en scholen in het basis- en
voortgezet onderwijs organiseren in dit kader met ondersteuning van onder andere Havenbedrijf
Moerdijk, de Rabobank en de Suiker Unie diverse activiteiten. Op die manier is het
techniekpromotieproject Verrassend Leerzaam Moerdijk inmiddels een vast onderdeel geworden in
het lesprogramma op het Zevenbergse Markland College.
Naast gemeentelijke inzet, kenmerkt het beleidsveld van onderwijs-arbeidsmarkt zich in een
bijzondere dichtheid van initiatieven en overlegcircuits op regionaal niveau. De omgeving van WestBrabantse vormt daar door aanwezigheid van de volgende overleggen geen uitzondering op:
- rpA
- Bestuur sectorplan
- Beleidsoverleg D6
gemeenten
- Regionaal Werkbedrijf
- Beleidsambtenaren
- Connected West-Brabant
- Poho arbeidsmarkt
- PACT Brabant
- Collegiaal MT
- BOEL-M
- HR-platform BIM Moerdijk
West-Brabantse subregio’s hebben verschillende uitdagingen, gekoppeld aan de specifieke
samenstelling van hun lokale arbeidsvraag en -aanbod. Met de inzet vanuit RWB en recent ook
REWIN op human capital agenda’s wordt gepoogd daar een antwoord op te vinden. Voor WestBrabant gaan die over leven-lang-leren, arbeidsflexibiliteit en aandacht voor sectoren biobased,
logistiek en maintenance.
Aandacht voor arbeidsmarkt staat ook binnen de provincie Noord-Brabant hoog op de politieke
agenda. Dit blijkt onder meer uit de extra middelen (16 miljoen euro) die het provinciebestuur hiervoor
beschikbaar heeft gesteld in het programma ‘Naar een veerkrachtige arbeidsmarkt 2016-2019’. De vijf
provinciale speerpunten daarbij zijn:
- Sociale innovatie/MKB-versterking
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-

Flexicurity, waaronder “8-10 lefprojecten waarbij flexicurity binnen een groot bedrijf of op een
bedrijventerrein in de praktijk wordt gebracht”
Onderwijs-arbeid, waarbij ook wordt ingezet op een stage en leerbanen offensief
Iedereen doet mee
Internationalisering

In bijvoorbeeld het Kennispact MBO bundelen onderwijsinstellingen uit Brabant, in dit geval alle MBOscholen, hun krachten om in samenspraak met bedrijven het aanbod van opleidingen voor te sorteren
op nieuwe beroepen.

Samenspel met bedrijven en organiseren van collectieve vraag
De eerdere onderzoeksbevindingen uit de logistieke sectoren benadrukken wel het belang voor
bedrijven om een strategisch personeelsbeleid te voeren en ook breder te kijken naar employer
branding en regionale arbeidsmarktomstandigheden. Bedrijven hebben hierin een eigen
(ondernemers)verantwoordelijkheid. Maar het loont vanuit ondernemersperspectief ook om samen te
werken, om zo een gebundelde vraag tot uitdrukking te kunnen brengen en adresseren aan
onderwijsinstellingen, gemeente(n) of andere publieke partners in de context van de regionale
arbeidsmarkt.
Op het Haven- en industrieterrein Moerdijk krijgt samenwerking gericht op beschikbaarheid van
personeel van bedrijven voorzichtig vorm binnen het in 2017 gestarte HR-platform, vallend onder de
Bedrijvenkring Industrieterrein Moerdijk (BIM). Tot sterke vraagbundeling en samenwerking ten
aanzien van een breder aantal arbeidsmarktthema’s heeft dat vooralsnog niet geleid. Zo is er nog
geen gerichte collectieve inspanning op het aantrekken, scholen of behouden van personeel.

4.6 Duurzaamheid
4.6.1 Centrale uitdaging
Inzet op duurzaamheid draagt bij aan de leefbaarheid als basislocatiefactor van Haven- en
industrieterrein Moerdijk en werknemers en bedrijven die actief zijn op deze locatie. Dit draagt mede
bij aan de balans tussen people, planet, profit zoals beschreven in de Havenstrategie 2030. De
ontwikkeling en realisatie van initiatieven die potentieel veel duurzaamheidsimpact hebben, komen
niet altijd van de grond. De kansen op succesvolle ontwikkelingen en implementatie van investeringen
in duurzaamheid is groter wanneer het niet alleen moet vanwege wetgeving vanuit de overheid of
sociale druk vanuit de maatschappij, maar juist als het (ook) bijdraagt aan betere marktprestaties:
kostenbesparing, imago, marktaandeel. De centrale uitdaging voor de uitvoeringsagenda
Havenstrategie Moerdijk op het thema duurzaamheid is daarmee het verbinden van economische
doelstellingen met omgevingsdoelstellingen.
De centrale uitdaging op het thema duurzaamheid beantwoorden we door aandacht te hebben voor
de volgende drie zaken:
• Energie
• Water
• Natuur en milieugebruiksruimte
4.6.2 Relatie met de Havenstrategie Moerdijk 2030
De Havenstrategie Moerdijk 2030 is leidend voor deze uitvoeringsagenda. Om die reden herhalen wij
hieronder enkele kernpassages van de Havenstrategie Moerdijk 2030 en Monitor 2017 met betrekking
tot duurzaamheid (energie, water, natuur en milieugebruiksruimte).
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Over trends en ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid staan de volgende kernpassages in
het document Havenstrategie Moerdijk 2030:
Onder de noemer Duurzame Verbindingen Moerdijk zijn er diverse investeringsprojecten gerealiseerd en
nieuwe investeringen gepland. Een goed voorbeeld is Energy Web XL. Het doel daarvan is het tot stand
brengen van duurzame koppelingen voor de uitwisseling van energie, water en reststromen zoals
warmte, stoom en CO2.
Het toekomstperspectief is een ringleiding voor het gehele haven- en industrieterrein gekoppeld aan een
utilitycenter met verbindingen buiten het terrein. Daarmee vervult Moerdijk een koplopersrol.
Er ontstaat een toenemende druk op bedrijven en organisaties tot het “vergroenen” van hun
bedrijfsprocessen en het terugdringen van CO2 en hun ecologische footprint.
Het gebruik van efficiënte en zuinige energie-technieken is hierin een belangrijke. Hierdoor wordt de
energiebehoefte gereduceerd. In de resterende energiebehoefte wordt zoveel als mogelijk door middel
van duurzame energie-opwekking voorzien. Dit kan op uiteenlopende manieren: zonnecellen, energie uit
biomassa, restwarmte etc. Belangrijk kenmerk hiervan is naast de duurzaamheid dat ze ook lokaal, dicht
bij de eindgebruiker, kan worden opgewekt.
De haven van Moerdijk moet zich voorbereiden op een toekomst waarin de stijging van de zeespiegel
zich zal doorzetten en waarin toerusting op het opvangen van meer extreme weerssituaties (pieken met
hoge neerslag afgewisseld met periodes van langere droogte) van belang is. Dit vraagt bijvoorbeeld om
maatregelen om de veiligheid bij hoog water te garanderen en om te gaan met de toenemende verzilting
van de ondergrond. Het stelt ook hogere eisen aan het waterbergend vermogen van het landelijk en
stedelijk gebied. Tegelijkertijd zullen er in peri- oden van droogten beperkingen zijn voor de binnenvaart
om te varen of op volle capaciteit te varen. Belangrijke aandachtspunten betreffen de volgende ontwikkelingen op het gebied van water, waterveiligheid en ruimtelijke ordening rondom water.
Ook de mondiale en Europese ontwikkelingen met betrekking tot duurzaamheid geven Moerdijk gunstige
aangrijpingspunten voor succesvolle, specifieke en onderscheidende groei. De verdere uitbouw van de
reeds aanwezige (fijn)chemie en procesindustrie vormt daarvoor een goed vertrekpunt.

Over ambities op het gebied van duurzaamheid (energie, water, natuur, milieugebruiksruimte) staan
de volgende kernpassages in het document Havenstrategie Moerdijk 2030:
Moerdijk is in 2030 een haven- en industrieel complex waarin het begrip duurzame economie als
vanzelfsprekend is geïnternaliseerd in de operaties van zowel het Haven- schap als de gevestigde
bedrijven. Alleen zo kan de balans in people, planet en profit realiteit worden. Groei, ver- sterking van de
concurrentiekracht en een toename van de werkgelegenheid op het haven- en industrieel complex
Moerdijk wordt gecombineerd met een excellent beheer van ruimte en de natuur en een vermindering
van de milieudruk voor bewoners in de regio. Stuwende factoren zijn de ambities van energieneutraliteit
van het complex, de vergroening van de aanwezige chemie en procesindustrie, verdere uitbreiding van
de reeds goed geoutilleerde en duurzame vervoersmodaliteiten over het water en de sterke uitbreiding
van de aanwezige capaciteit van de Nederlandse buisleidingstraat, alsmede goed functionerende
spoorfaciliteiten. Alleen zo kan Moerdijk concurrerend blijven in een toe- komst waarin grote
internationale bedrijven eisen dicteren ten aanzien van de ecologische ‘footprint’ in de gehele keten van
productie tot levering bij de eindklant en van ‘Europa’ die naar verwachting verdere maatregelen
(heffingen) zal invoeren aangaande de internalisering van externe kosten. En alleen zo kan Moerdijk er
voor zorgen dat de externe effecten op het wonen, recreëren en werken in de regio in 2030 binnen de
perken blijven.
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Met betrekking tot uitvoering staan in de Monitor 2017 de volgende kernpassages:
Een aantal ambities die voor Planet gedefinieerd zijn (zo- als circulaire economie, biobased chemie,
energieneutraliteit) is zeer complex in de uitwerking of levert nog geen acceptabele businesscase op.
Overheden werken samen en staan open voor verbeteringen in normstelling, flexibiliteit in de
vormgeving en efficiencyverbetering in het proces. Dit leidt tot een efficiënt ruimtegebruik op het havenen industrieterrein. Uitgangspunt daarbij is dat de hinder voor de omgeving niet toeneemt.
Door het sluiten van decentrale ketens, het benutten van kansen en innovaties neemt de ecologische
footprint niet toe. Duurzaam ruimtegebruik is vastgelegd in de zonering van de beheerde terreinen.

In de periode van het Uitvoeringsprogramma 2015-2017 is de uitwerking van het onderdeel planet
minder voortvarend verlopen dan was voorzien. De complexiteit van de opgaven speelde daarin, maar
partners hebben zich ook afgevraagd of de organisatie via het bestuurlijke samenwerkingsverband
Duurzame Verbindingen Moerdijk (DVM) nog wel aan de eisen van de tijd voldoet. Daarom hebben de
partners in de Havenstrategie het initiatief genomen tot een onderzoek naar het functioneren van
DVM. Het doel van de samenwerking zelf staat niet ter discussie, wel de vorm waarin deze is gegoten:
is die nog passend voor de vraagstukken die spelen. De uitkomst heeft geleid tot het stopzetten van
het samenwerkingsverband.
4.6.3 Relevante ontwikkelingen
Vanuit de markt, vanuit de maatschappij en vanuit de overheid ligt steeds meer nadruk op
duurzaamheid. De ervaren urgentie neemt toe. Dit komt op tal van manieren tot uitdrukking. Er is
steeds aandacht op alternatief gebruik grondstoffen, opwekking van schone energie, biodiversiteit,
water- en luchtkwaliteit etc. Niet-duurzaam economisch handelen wordt niet meer getolereerd.
Wetgeving van de overheid is hierin niet alleen bepalend. Bedrijven moeten in deze ook omgaan met
veranderende voorkeuren van (eind)klanten. Duurzaamheid biedt veel bedrijven ook economische
kansen. Bedrijven die goed weten in te spelen op duurzaamheidstrends onderscheiden zich van
concurrenten of boren nieuwe markten aan.
Het mondiale klimaatakkoord wat in Nederland uitwerking krijgt door de Klimaattafel, heeft bijzondere
betekenis voor Moerdijk. Enerzijds is expliciete aandacht voor energie-intensieve industrie die op het
haventerrein sterk vertegenwoordigd is; anderzijds bestaat er de specifieke werkgroep RotterdamMoerdijk.

Uitgangssituatie voor duurzaamheid
De aanwezigheid van procesindustrie, vervoersbewegingen en andere havenactiviteiten leggen
onvermijdelijk een druk op die omgeving. Daarbij ligt de haven van Moerdijk in een landschappelijk
bijzondere, maar ook kwetsbare omgeving.
Een balans met de omgeving is derhalve een voorwaarde voor economische ontwikkeling.
Daar wordt ook naar gehandeld door de kernpartners in de Havenstrategie. In het bijzonder is er
vanuit provinciaal beleid veel programmatische aandacht inclusief financiële stimulering voor
duurzame energieoplossingen in Noord-Brabant.
e-noses. Een kleine dertig ‘snuffelpalen’ op het haventerrein houden de luchtkwaliteit nauwlettend in de gaten.
De e-noses zijn uitgerust met sensoren die 24 uur per dag de aanwezigheid van verschillende stoffen in de lucht
detecteren. Veranderingen in de luchtkwaliteit geven ze door aan de milieuklachtencentrale en aan andere
stations die zijn aangesloten op het netwerk. De e-noses zijn een effectief hulpmiddel bij onderzoek van
geurklachten en als early-warningsysteem bij veranderingen in de luchtsamenstelling.
Bron: www.portofmoerdijk.nl
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Opgaven voor duurzaamheid
In de Havenstrategie Moerdijk 2030 is de ambitie opgenomen om de energievoorziening op het eigen
terrein verder te ontwikkelen om uiteindelijk tot een energieneutraal haven- en industrieterrein te
komen. Opwekken van duurzame energie door middel van zon of wind maakt hier onderdeel van uit.
Shell gaat op een onbenut gedeelte van haar terrein een zonnepark van circa 20 megawattpiek
bestaande uit 50.000 zonnepanelen realiseren. Recent hebben enkele andere eigenaren van grotere
bedrijfspanden geïnvesteerd in zonnepanelen op het dak van hun gebouwen. Een energieleverancier
onderzoekt nog of het aantal windmolens op het haven- en industrieterrein uitgebreid kan worden.
De vraag is hoe de mogelijkheden die er op zijn om op locatie van het Haven- en industrieterrein
Moerdijk energie te besparen, efficiënter te gebruiken of duurzaam op te wekken, sneller en beter
kunnen worden benut. Ditzelfde geldt voor initiatieven die bijdragen aan betere natuurwaarden,
waterkwaliteit of het voldoen aan milieu- en geluidsnormeren.
Gevestigde bedrijven werken al dan niet in onderlinge samenwerking met Havenbedrijf Moerdijk aan
tal van projecten om bij te dragen aan de algemene of aan specifiekere duurzaamheidsambities. De
ontwikkeling en realisatie van initiatieven waar bij aanvang veel impact wordt verwacht komt echter
niet altijd snel of volledig van de grond.
In de praktijk van duurzaamheidsbevordering kunnen projecten aanlopen tegen (een combinatie van):
- Te hoge kosten ten opzichte van de opbrengsten die er tegenover staan
- Te weinig urgentie ten opzichte van andere prioriteiten binnen de bedrijven
- Te geringe (verwachte) duurzaamheidsrendement ten opzichte van andere maatregelen die
mogelijk kunnen worden opgepakt
Haven- en industrieterrein Moerdijk heeft vanuit economisch perspectief omtrent het aantrekken van
studenten, werknemers en bedrijven de opgave om de leefbaarheid te vergroten met acties op
energie, water, natuur en milieu en op een positieve manier bijdragen aan het vestigingsklimaat.
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5 Actielijnen
5.1 Biobased en circulair
De centrale uitdaging op het thema Biobased chemie en circulaire economie beantwoorden we door
aandacht te hebben voor de volgende drie zaken:
• Regelgeving en collectieve energie infrastructuur: benutten en creëren van regelruimte en
ontwikkeling van collectieve energie infrastructuur
• Onderzoek en ontwikkeling: Stimuleren van onderzoek en ontwikkeling
• Positionering: sterke positioneren op chemische recycling

Biobased en circulair

1

Regelgeving en collectieve energie infrastructuur

2

Onderzoek en ontwikkeling

3

Positionering

5.1.1 Actielijn 1: Benutten en creëren van regelruimte en collectieve energie infrastructuur
Investeer als bedrijven en intermediaire organisaties in een passend regulerend kader als
randvoorwaarde voor vernieuwing van industriële processen in de Biobased chemie en circulaire
economie. Een koepelvergunning kan daar in grote mate aan bijdragen. Duidelijkheid en stabiliteit in
de vergunningsruimte en handhaving wordt door betrokken bedrijven gezien als randvoorwaardelijk
om te komen tot ketensamenwerking. “Knellende wetgeving en ingewikkelde vergunningverlening
vormen een belemmering voor circulaire en innovatieve bedrijven” (uit: Werkprogramma Martieme
Strategie en Zeehavens 2018-2021, Rijksoverheid). Bedrijven worden ertoe bewogen de individueel
gevoelde belemmeringen, omtrent regelgeving en vergunningen, collectief te maken, waarbij ook de
rol van het havenbedrijf wordt bekeken. Bundeling van de vraag naar verruimen van regelruimte in de
regiodeal is een goede eerste stap.
Het is nog niet te overzien of ontwikkeling van de bedrijvigheid rondom Biobased chemie en circulaire
economie leidt tot extra vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor, hetgeen Moerdijk een beperking
kan geven vanuit regelgeving rondom Basisnet vervoer gevaarlijke grondstoffen. In het licht van deze
wet is het ministerie van I&W een project gestart om te komen tot aanpassing van risicoplafonds.
Afstemming met dat proces in relatie tot mogelijke beperkingen in de groei-ontwikkeling van Moerdijk
is hier zinvol. Naast regelruimte wordt ingezet op realisatie van collectieve energie-infrastructuur. Dit
stimuleert de het uitwisselen van energie- en grondstoffen en kan zo een grote bijdrage leveren aan
het (eerder) rendabel maken van economische kansen op gebied van biobased chemie en circulaire
economie. Naast een financiële haalbaarheid van dergelijke investeringen is (continuiteit) van wet- en
regelgeving een bepalende factor.
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5.1.2 Actielijn 2: Stimuleren van onderzoek en ontwikkeling
Bedrijven op het haven- en industrieterrein zijn gebaat bij het snel toetsen van ideeën op hun
kansrijkheid in technische en economische zin (businesscase). De marktfocus van grotere bedrijven
kan daarin waardevol zijn. Daarnaast wordt de noodzaak gezien van het vergroten van deelname aan
innovatie- en onderzoekscoalities (kennisinstellingen) in het bijzonder die projectvoorstellen die
worden geschreven en/of gemanaged door regionale kennisorganisaties of intermediairs zoals
REWIN en BOM. Bedrijven uit Moerdijk gaan meer deelnemen aan innovatieve
samenwerkingsprojecten en de ontwikkeling van industriële roadmaps, waar op bedrijfstakniveau of in
het kader van topsectoren aan wordt gewerkt. Haven- en industrieterrein Moerdijk onderzoekt
daarnaast haar bijdrage in de Circulaire Agenda van provincie Noord-Brabant.
Voor analyse van afvalstoffen, reststromen en uitgangspakketten na verwerkingsprocessen is naast
veel kennis ook geschikte analyseapparatuur binnen grotere bedrijven voor handen. Voor kleinere
bedrijven is het alleen lastig om hier toegang toe te krijgen. Hier ligt een concreet winstpunt voor
innovatie. In bijvoorbeeld de chemische sector rond Amsterdam is een afzonderlijke intermediaire
organisatie opgezet om kennisvragen en onderzoeksmogelijkheden te matchen. Ook startups kunnen
hierin mee. Het vernieuwen en versterken van industriële waardeketens begint ook vaak daar waar
nieuwe bedrijven toetreden. Een dergelijke inspanning wordt ook hier nagestreefd.
5.1.3 Actielijn 3: Sterk positioneren op het onderwerp chemische recycling
Voor een krachtige positionering op Biobased chemie en circulaire economie beschikt het Haven- en
industrieterrein Moerdijk over een goede uitgangspositie: een sterk industrieel cluster met in hun
marktsegment toonaangevende bedrijfsactiviteiten, optimale logistieke mogelijkheden, nabijheid van
grondstoffen en een samenwerking van bedrijven, kennisinstellingen en overheden in deze
economische richting, op het schaalniveau van West-Brabant en Zuidwest-Nederland. De provincie
Noord-Brabant erkent Moerdijk dan ook als toplocatie voor het testen (binnen de Biobased Delta) voor
Biobased chemie en circulaire economie. De positie van Moerdijk als toplocatie wordt versterkt door
keuze voor een inhoudelijke propositie: chemische recycling.
Chemische Recycling. Het proces van chemische recycling kan op basis van verschillende technologieën
worden gedaan, afhankelijk van de gewenste recycling rendement. De belangrijkste technologieën die door ECN
worden onderscheiden zijn: chemisch oplossen, pyrolyse, lage temperatuurvergassing en hoge
temperatuurvergassing. Binnen de pyroloyse-technologie bestaat op Moerdijk al een unieke samenwerking. In het
project ‘Pyrolyse Cluster Moerdijk’ zijn bedrijven en intermediairs verenigd, waarbij het haventerrein als
ontwikkellocatie geldt. Deze unieke samenwerking op technologieniveau draagt daarmee sterk bij aan de
propositie chemische recycling binnen het thema Biobased chemie en circulaire economie.

Op de Moerdijksite zijn veel bedrijven actief op het gebied van afvalverwerking en recycling. In dit
recyclecluster zijn meerdere Europese topbedrijven gevestigd en wordt daarbinnen een unieke,
inhoudelijke sterkte gevonden in deze chemische recycling. Het uitgangspunt is een stroom afval,
afkomstig van de mechanische recycling. Dit kunnen bijvoorbeeld afvalstromen zijn die verontreinigd
zijn, waardoor ze niet direct gerecycled kunnen worden, of afvalstromen die een veelvoud aan
kunststofsoorten bevatten en daardoor niet meer op de gangbare manier te recyclen zijn. In relatie tot
techniek van chemische recycling zijn tenminste drie waardeketens te benoemen, waarin bedrijven op
Haven- en industrieterrein Moerdijk een prominente positie vervullen:
- Keten ‘bouwgrondstoffen en bouwmaterialen’ (van groene bouwchemicaliën tot prefab
componenten en modulaire bouw)
- Keten ‘coatings en lijmen’
- Keten ‘additieven’ (ook koppeling met pyrolyse: bijproducten van pyrolyse zijn eigenlijk additieven)
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Doel is om binnen de propositie chemische recycling in te zetten op een waardeketenbenadering om
samenhang, samenwerking en synergie te versterken en collectieve lobbyinzet te plegen. Onder een
waardeketenbenadering verstaan wij dat bedrijven niet alleen samenwerken gericht op (nieuwe)
kennis of technologie, maar ook samenwerken op gebied van productontwikkeling en het aangaan
van (nieuwe) relaties met afnemers en/of toeleveranciers.

5.2 Digitalisering
De centrale uitdaging op het thema digitalisering beantwoorden we door aandacht te hebben voor de
volgende drie zaken:
• Smart Industry en Maintenance: stimuleren van verslimming van de industrie en het onderhoud
• Smart Logistics: de weg naar efficiënte en duurzame logistiek
• Datafication: Het aangaan van partnerships op het gebied van data

Digitalisering

1

Smart Industry en Maintenance

2

Smart Logistics

3

Datafication

2.1.1 Actielijn 1: Stimuleren verslimming industrie en onderhoud (Smart Industry & Maintenance)
De roep om verslimming van de industrie wordt in Nederland, en specifiek in Noord-Brabant, steeds
luider. De industrie wordt geautomatiseerd en banen worden steeds meer data-gedreven. Op Havenen industrieterrein Moerdijk willen we voorlopen in deze transitie door deze bereidheid aanzienlijk te
vergroten. Wat we daarvoor nodig hebben is zichtbaar resultaat.
Haven- en industrieterrein Moerdijk gaat sterk inzetten op de verdere ontwikkeling van Smart Industry
en Maintenance in de regio. Het haventerrein huisvest met de procesindustrie maar ook de logistieke
sector, bedrijven die aanzienlijk kunnen profiteren van verregaande digitalisering en IoT. Uitdaging is
het onderhoud van de procesindustrie voorspelbaar, en dus veiliger, goedkoper, schoner en efficiënter
te maken. De regionale ontwikkelingsmaatschappijen BOM en REWIN maken zich sterk voor de
verdere toepassing van hightech en maintenance, in het bijzonder gericht op de procesindustrie.
Moerdijk wordt hiervoor zelfs als ‘toplocatie’ bestempeld. Samen met beide organisaties wordt deze
status vastgehouden en uitgebouwd. Daarnaast wordt de band met World Class Maintenance
versterkt. Deze organisatie heeft specifieke expertise in het opzetten van Smart Maintance projecten,
met het Fieldlab Campione als sprekend operationeel initiatief.
In de transitie naar Smart Industry en Maintenance positioneert Moerdijk zich als innovatieve, digitale
toplocatie. Belangrijk in de transitie naar Smart Industry is de ontwikkeling van service logistiek en
veranderende verdienmodellen in maak- en onderhoudsindustrie. Moerdijk richt zich
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Haven- en industrieterrein Moerdijk ondersteunt de samenwerking met het maintenance cluster in
Woensdrecht en het maritiem cluster Werkendam om een bredere basis te creëren voor ICT als
belangrijke aanjager van de West-Brabantse economie (ICT als vijfde modaliteit).
2.1.2 Actielijn 2: De weg naar efficiënte en duurzame logistiek (smart logistics)
De groei van het goederenvervoer zet in West-Brabant de komende jaren door. Ook komt er steeds
meer aandacht voor de kwaliteit, betrouwbaarheid en duurzaamheid van de logistieke keten. Deze
ontwikkelingen zorgen voor een vraag naar steeds slimmer transport. Digitalisering van de logistieke
keten biedt daar oplossingen voor. De integratie van IT en IoT zorgt ervoor dat de sector steeds
duurzamer en efficiënter wordt. En dat heeft een grote impact.
In West-Brabant heeft digitalisering een grote impact, omdat ze een sterke positie in de logistieke
sector heeft, strategisch gelegen ten opzichte van de havens van Rotterdam en Antwerpen. De
aanwezigheid van logistiek vastgoed en aan logistiek gelieerde onderwijsinstellingen (zoals de NHTV)
zijn eveneens belangrijke factoren voor deze sterke positie. Specifiek voor het Haven- en
industrieterrein Moerdijk zorgt de beschikbaarheid van een multimodaal netwerk van diepzeehavens,
barge-terminals, waterwegen en spoor voor een unieke positie in het Vlaams-Nederlands logistieke
netwerk en het vooroplopen met het werken in en voor complexe supply-chains.
De belofte van slimme logistiek zal vooral door middel van dienstverleningsconcepten tot
economische waarde komen. Diverse (nieuwe) bedrijven met een IT-achtergrond zijn hiermee bezig.
Deze ondernemingen komen voort uit kennisinstellingen (startups) of uit bestaande bedrijven met een
serviceprofiel, veelal gevestigd in Breda of een van de universiteitssteden. Voor het Haven- en
industrieterrein Moerdijk is het een uitdaging om goede verbindingen te onderhouden met de nieuwe
service-economie die de slimme mobiliteits- en logistieke sector gaat voortbrengen. LCB kan hierin
voor Moerdijk mogelijk van grote waarde zijn.
Door de belangrijke strategische positie en daarmee grote impact van digitalisering is innoveren voor
de Moerdijkse logistieke sector dan ook belangrijker dan ooit. Het haven- en industrieterrein wil mee in
de ontwikkelingen en gaat daarvoor adaptief om met in de regio beschikbaar middelen. Dit vaagt om
proactieve aanhaking bij (Brabantse) logistieke netwerken. De interne baan van het Logistiek Park
Moerdijk naar het haventerrein vormt een kans om nieuwe innovaties op het gebied van ICT en
digitalisering te testen. Om maximale impact te creëren wordt de scope verruimd naar innovaties voor
goederen én diensten.
2.1.3 Actielijn 3: Het aangaan van partnerships op het gebied van data (datafication)
Gedragsverandering is nodig. Port of Moerdijk kiest ervoor om niet als facilitator van datanetwerken te
gaan fungeren. Daar is niet de capaciteit en het wenselijk dat bedrijven zelf die rol oppakken.
Innovatie top-down opleggen werkt immers niet. Het haven en industrieterrein kan ‘Haven van de
toekomst’ worden door slim gebruik te maken van het Brabantse ecosysteem en meer profijt te halen
uit partnerships, in het bijzonder met Havenbedrijf Rotterdam als het gaat over digitalisering. De focus
wordt gelegd op verbetering van orgware, essentiële randvoorwaarde voor ontwikkeling van met name
software. De hardware in de regio is al op niveau. We gaan hier slim op innoveren door het aangaan
van partnerships: logistieke netwerken, Haven Rotterdam, TU/Eindhoven en regionale initiatieven. De
rol van de haven verandert hierin van facilitator naar supporter.
Onderdeel van het lenen van de buren is het project Digitalisering in de Logistieke Keten van het
Werkprogramma Maritieme Strategie en Zeehavens 2018-2021, behorend tot de Rijksbrede
beleidsagenda. Onderdeel van dit project is ‘inventarisatie van acties om te komen tot optimale
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digitalisering van de logistieke keten’ door het Ministerie van I&W en de Douane, waarin Havenbedrijf
Rotterdam als belanghebbende deelneemt.
In relatie tot Haven Rotterdam heeft Moerdijk een ideale omvang om snel en effectief innovaties op
het gebied van digitalisering te testen. We maken gebruik van het afgeleide karakter van Moerdijk
door Haven Rotterdam uit te nodigen deze stap te ondernemen. Een succesvolle pilot in digitalisering
op Moerdijk leidt tot een kans om deze op te schalen in Rotterdam.

5.3 Innovatiekracht
De centrale uitdaging op het thema innovatiekracht beantwoorden we door aandacht te hebben voor
de volgende drie zaken:
• Bedrijfsinnovatie: innovatie op individueel bedrijfsniveau
• Clusterinnovatie: innovatie door samenwerking van bedrijven in clusters en ketens
• Innovatiesysteem: Haven- en industrieterrein Moerdijk positioneren als innovatie-ecosysteem

Innovatiekracht

1

Bedrijfsinnovatie

2

Clusterinnovatie

3

Innovatiesysteem

3.1.1 Actielijn 1: Innovatie op individueel bedrijfsniveau
Systeem- en procesinnovaties
De bedrijven op het Haven- en industrieterrein Moerdijk zijn sterk vertegenwoordigd binnen de
procesindustrie en de logistieke sector. De individuele innovatiekracht van bedrijven binnen deze
sectoren is relatief laag, omdat systeem- en procesinnovaties in deze sectoren hoge
kapitaalinvesteringen vergen. Systeem- en procesinnovaties zijn desondanks nodig om de
procesindustrie te elektrificeren en duurzaamheidsdoelen te behalen. Elektrificatie van de
procesindustrie is een mogelijk transitie-pad om tot een duurzame energievoorziening te komen. Bij
systeem en procesinnovaties in procesindustrie moet gedacht worden aan verdere ontwikkeling van
hoge temperatuur warmtepompen, de uitwerking van nieuwe businessmodellen en marktrollen voor
Energy Service Companies (Esco’s), de aanpassing van de nettariefstructuur en aan meer
experimenteerruimte. Op het gebied van logistiek zitten systeem- en procesinnovaties vooral op
automatisering en digitalisering. Het aanjagen van deze innovatie is belegd bij actielijn 2 van het
thema Digitalisering: Smart Logistics.
Innovatietoppers
Port of Moerdijk faciliteert deze systeem en proces-innovaties door het zichtbaar maken van
innovatie(-handvatten). Enerzijds door te laten zien welke ‘innovatietoppers’ het haventerrein kent.
Zowel in de procesindustrie als in de logistieke sector behoren Moerdijkse bedrijven tot de mondiale
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voorhoede in hun eigen specialistische niches. In het voorhoede-volgers model laten we door middel
van testimonals van bedrijven zien dat investeren in bedrijfsinnovatie loont.
Toegang tot innovatie ondersteuning
Anderzijds laat Port of Moerdijk bedrijven die achterblijven in individuele bedrijfsinnovatie zien welke
hulpmiddelen zij in regionale netwerken kunnen aanspreken. Een voorbeeld is een pamflet met
subsidieregelingen van Stimulus.
3.1.2 Actielijn 2: Innovatie door samenwerking van bedrijven in clusters en ketens
Omdat het versterken van netwerkrelaties steeds meer als randvoorwaarde voor (toekomstige)
bedrijfsinnovatie wordt gezien, gaat het Haven- en industrieterrein Moerdijk daar sterk op inzetten.
Door ervoor te zorgen dat dat MKB-ondernemers elkaar op frequente voet vinden, door hierin actief te
faciliteren en faciliteiten op te zetten, gaan MKB-ondernemers steeds meer profiteren van elkaars
nabijheid.
Op Haven- en industrieterrein Moerdijk worden energie- en grondstofverbindingen die bedrijven
opzetten in het kader van industriële symbiose, breder getrokken door ook te richten op het
uitwisselen en delen van faciliteiten, instrumentarium en personeel (belegd onder thema ‘onderwijs en
arbeidsmarkt’). Hiermee creëren we ook crossovers tussen bedrijven die niet in dezelfde markt zitten,
maar elkaar wel kunnen vinden op secundaire arbeidsprocessen, bijvoorbeeld omdat ze eenzelfde
soort machine gebruiken.
We realiseren innovaties die het individuele belang van een actor overstijgen en het samenbrengen
van meerdere partijen vergt; in case aanpak om veranderingen in systemen te brengen, zoals
ketenomkering. Daarnaast onderzoeken we (mogelijke) subclusters waarbinnen voor bedrijven op
Moerdijk zich dergelijke kansen voordoen. Clusters waarvan die kansen direct zichtbaar zijn, horen tot
het thema Biobased en circulair en zijn aldaar belegd in actielijn 3: positionering.
3.1.3 Actielijn 3: Haven- en industrieterrein Moerdijk positioneren als innovatie-ecosysteem
Door de Europese Commissie worden binnen een waardeketen negen zogeheten Technology
Readiness Levels (TRL) onderscheiden. In TRL 1-4 doen onderzoeksinstellingen en universiteiten
onderzoek, voornamelijk op de eigen locatie. Bij TRL 7-9 gaat het om productie en commercialisatie,
die voornamelijk plaatsvindt op de locatie van het producerende bedrijf. Moerdijk is een onmisbare
schakel in die laatste drie stappen van de innovatiecyclus. In de tussenliggende stappen, TRL 5-6,
vindt testing en piloting plaats, vormt het Haven- en industrieterrein een potentieel interessante locatie
om innovaties direct in een industriële bedrijfsomgeving te testen. Vanuit deze waarneming gaan wij
intermediaire organisaties aanspreken op hun inzet.
Om een goede link binnen het innovatiesysteem te leggen, is het essentieel om zichtbaar te maken
waar Haven- en Industrieterrein Moerdijk de programma’s van intermediaire organisaties als BOM
(Team ecosysteemontwikkeling) en REWIN West-Brabant, maar ook programma’s van
kennisinstellingen in de regio raakt. Ook kijken we hoe Moerdijk beter kan aansluiten bij andere
toplocaties vroeger of later in de waardeketen, zoals de Green Chemistry Campus in het kader van
Biobased en circulair.
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5.4 Port of Skills
De centrale uitdaging op het thema onderwijs en arbeidsmarkt beantwoorden we door aandacht te
hebben voor de volgende drie zaken:
• Voorspellen van vraag en aanbod (forecast)
• Opleiding en scholing van werknemers (skill)
• Aantrekken arbeidskrachten (attract) en behouden van arbeidskrachten (retain)
Het opnemen van actielijnen in deze uitvoeringsagenda heeft niet de bedoeling om een nieuwe
integrale beleidsaanpak te presenteren. Het benoemen van de actielijnen moet het ‘enkel’ makkelijker
maken om projecten op gebied van onderwijs-arbeidsmarkt aan te kunnen duiden, die een
aanmerkelijk (verwachte) positieve impact hebben op de realisatie van de toekomststrategie van het
Haven- en Industrieterrein Moerdijk.

Port of Skills

1

Voorspellen vraag en aanbod

2

Opleiding en scholing

3

Behouden en aantrekken arbeidskrachten

5.4.1 Actielijn 1: Voorspellen van vraag en aanbod
Om effectief te kunnen acteren op ontstane en toekomstige knelpunten op de regionale arbeidsmarkt,
is het nodig goed in beeld te hebben waar die knelpunten gaan ontstaan, juist wanneer die behoefte
niet duidelijk zichtbaar is. Na raadpleging van relevante databanken op het einde van het schooljaar
2018, staan er naar schatting 140 stageplaatsen open voor invulling (mei 2018). Als het gaat om de
werkgelegenheid zijn er op basis van generieke cijfers, tenminste 300 openstaande vacatures (mei
2018). Hieronder kan gemakkelijk van een veel grotere (onzichtbare) arbeidsmarktbehoefte sprake
zijn, temeer bedrijven minder de neiging hebben nieuwe vacatures open te stellen als ze al
openstaande vacatures hebben die ze niet krijgen ingevuld. Deze raming houdt nog geen rekening
met een mogelijk (sterk) groeiende vraag naar arbeidskrachten als gevolg van verdere opgaande
economische ontwikkeling. Daarnaast kan het uitgeven van grondposities en acquisitie van nieuwe
bedrijven een extra vraag losmaken. Dit zal zeker het geval zijn indien Logistiek Park Moerdijk tot
ontwikkeling komt, waarvoor een substantiële toename van arbeidsplaatsen wordt voorzien.
Om de verborgen en veranderende ontwikkelingen zo goed mogelijk te voorspellen wordt meer
toenadering gezocht tot waardevolle partners in de regio. Zo versterkt Moerdijk haar deelname in de
human capital agenda van Regio West-Brabant (RWB). Doel is om zo goed mogelijk te voorspellen
wat de specifieke samenstelling van de lokale arbeidsvraag- en aanbod (op termijn) gaat zijn. In de
agenda wordt zichtbaar in welke regio’s tekorten en eventuele overschotten aan geschoolde
arbeidskrachten zitten, en geeft een basis om met elkaar het gesprek aan te gaan over het aangaan
van de collectieve opgave in West-Brabant.
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5.4.2 Actielijn 2: Opleiding en scholing
Om in de toekomst toe een betere aansluiting te hebben tussen arbeidsvraag en arbeidsaanbod, is
actie op het gebied van opleiding en scholing noodzakelijk. Waar bedrijven het nu nog lukt om met
creatieve oplossingen aan het gewenste personeel te komen, gaat dat in de toekomst veranderen als
niet wordt geacteerd op de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Bovendien verandert de
aard en inhoud van beroepen en functies bij bedrijven.
Naast inhoudelijke aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt stelt Moerdijk zich ten doel om ook de
kwantitatieve verhouding (beter) op peil te brengen en te houden. Gestreefd wordt om met name de
aantallen studenten met een technische achtergrond te vergoten, door te zorgen voor zichtbaarheid
op (ROC-)scholen en techniekpromotie onder jonge leerlingen en studenten. Talentonwikkeling met
Techniek op de Brede school Moerdijk is hier een mooi voorbeeld van.
Doel is om bedrijven te mobiliseren om een collectieve vraag richting het onderwijs te stellen en actief
een verbeterde aansluiting te organiseren. Hierbij is een primaire focus op aanbieders van
beroepsonderwijs in de regio, waarbij breder wordt gekeken dan West-Brabant aangezien circa 1/3deel van de arbeidsplaatsen wordt ingevuld door inwoners uit de omgeving Dordrecht en Rotterdam.
MBO

HBO

Markiezaat College (ROC West-Brabant, Bergen op Zoom)
Procestechniek
Mobiliteit en Logistiek
Installatietechniek en Elektrotechniek
Engineering, Construction en Maintenance

NHTV (Breda)
Logistics Management
Logistics Engineering
International Logistics Management
International Logistics Engineering

Radius College (ROC West-Brabant, Breda)
Elektrotechniek
ICT
Engineering
Transport en Logistiek
Werktuigbouwkunde

AVANS (Breda)
Chemie en Chemische technologie
Environmental Science for Sustainable Energy
and Technology of Milieukunde
Elektrotechniek
Mechatronica
Industrial Engineering & Management
Werktuigbouwkunde
Algemenere bedrijfskundige opleodingen:
bedrijfskunde, business IT & Management,
Commerciele Economie, Finance & Control,
Informatica

ROC Da Vinci College (Dordrecht)
Metaal & procestechniek
Mobiliteit academie
Engineering, mechatronicda & elektrotrechniek
Scheepvaart en Transport College MBO (Rotterdam)
Opleidingen gerelateerd aan scheepvaart,
transport, procesindustrie of havens.

5.4.3 Actielijn 3: Behouden en aantrekken van arbeidskrachten
Om antwoord te bieden op de kwalitatieve en kwantitatieve uitdagingen op de arbeidsmarkt werken
bedrijven steeds intensiever samen. De organisatie van het Havenbedrijf brengt partijen in nieuwe
verbindingen bij elkaar, en zet haar communicatie-instrumenten in om het haven- en industrieterrein
als aantrekkelijke werklocatie onder de aandacht te brengen. Ze etaleren zich als aantrekkelijke
werkgever, sector of werkregio. Ze programmeren en investeren gezamenlijk in nieuwe curricula en/of
faciliteiten. Ze gaan beter om met sollicitanten om te zorgen dat potentiële werknemers die bij het ene
bedrijf buiten de boot vallen, bij een ander bedrijf op gesprek kunnen zodat het talent niet voor de
regio verloren gaat.
Met het formuleren van een ‘Port of Skills’-agenda poogt het havenbedrijf de (deels latente)
arbeidsmarktknelpunten van bedrijven op Haven- en industrieterrein Moerdijk concreet te maken. De
Port of Skills-aanpak kent haar oorsprong in de sessies en interviews met ondernemers over een
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bredere innovatieagenda met de logistieke bedrijventafel, ondersteund door TNO. Hier ligt een
duidelijke motivatie aan ten grondslag: als de arbeidsmarktsituatie een bepalende succesvoorwaarde
is voor ondernemingen, dan is dat ook een voorwaarde voor het succes van het haven- en
industrieterrein. Het appelleert aan het belang van optimale inzet van werknemers met de juiste
kennis en vaardigheden binnen de bedrijven in de haven van Moerdijk. Het programma draagt er zo
eraan bij de op het Haven- en industrieterrein Moerdijk gevestigde bedrijven te promoten als
aantrekkelijke werkgever (employer branding en location branding). Voorbeelden van mooie
baankansen en goed werkgeverschap worden uitgedragen. Daarnaast zijn er initiatieven gericht op
schollieren, stagelopers en baanzoekers, maar ook om reeds bij bedrijven op het haventerrein
werkzame young professionals sterker te binden. De vraag is hoe de behoeften van ondernemingen
meer manifest en collectief gemaakt kunnen worden. Daarnaast is het een uitdaging om alle positieve
intenties, mogelijkheden en experimenten om te zetten in concrete en duurzame resultaten.
De Port of Skills-aanpak wordt voortgezet en verdient verbreding en intensivering met concrete
maatregelen en activiteiten onder de voorwaarde dat deze door bedrijven zelf (aan)gedragen wordt.
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5.5 Duurzaamheid
De centrale uitdaging op het thema duurzaamheid beantwoorden we door aandacht te hebben voor
de volgende drie zaken:
• Energie
• Water
• Natuur en milieugebruiksruimte
Met het opnemen van actielijnen en projecten op het thema duurzaam in deze uitvoeringsagenda is
tevens gekeken naar projecten die eerder zijn benoemd onder Duurzame Verbindingen Moerdijk. \
De (mogelijke) verbinding met economische kansen en doelstellingen van bedrijven is daarin het
leidende vertrekpunt.

Duurzaamheid

1

Energie

2

Water

3

Natuur en milieugebruiksruimte

5.5.1 Actielijn 1: Energie
Vanuit marktkansen bedrijven op het Haven- en industrieterrein Moerdijk laten bijdragen aan de
uitdagingen van de energietransitie waaronder:
•
•
•

Het sluiten van (decentrale) energiekringlopen
Het bevorderen van lokale energiebesparing, duurzaam energiegebruik en -opwekking
Terugdringen van CO2-uitstoot in de industrie door het verhogen van de energie efficiëntie en
het veranderen van gebruik van energiedragers en grondstoffen

Onderlinge kennisuitwisseling van bedrijven gevestigd op het haven- en industrieterrein gaat bijdragen
aan het realiseren van deze kansen. Sommige bedrijven hebben daarbij de aanmoediging kennis en
mogelijkheden beschikbaar te krijgen vanuit hun internationale moederorganisatie of het
bedrijvennetwerk of cluster waar ze onderdeel van uitmaken.
De kernpartners in de Havenstrategie Moerdijk (blijven) investeren in hun eigen kennis en
kennisrelaties die van belang zijn om de uitdagingen van de energietransitie te begrijpen en te grijpen.
Naast eigen projectinitiatieven en programma’s op lokaal, regionaal en landsdelig niveau, gaat is er
extra inspanning nodig om aan te sluiten bij industriële roadmaps (topsectoren) en klimaatinitiatieven
op nationaal niveau, in het bijzonder de klimaattafel met daaronder de industrietafel, daaronder
ressorterende werkgroep Rotterdam-Moerdijk.
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5.5.2 Actielijn 2: Water
Vanuit marktkansen bedrijven op het Haven- en industrieterrein Moerdijk laten aansluiten en bijdragen
aan uitdagingen op het vlak van water:
•
•

Bevorderen van kwaliteits- en kwantiteitsverbetering van de waterhuishouding
Aanknopingspunten Watermanagementplan

Het Watermanagementplan dat tijdens het opstellen van deze uitvoeringsagenda door het
Waterschap Brabantse Delta met diverse betrokken partijen wordt uitgewerkt, kan aanknopingspunten
bieden voor het operationaliseren van acties die mede bijdragen aan het vestigingsklimaat voor
werknemers en bedrijven.
5.5.3 Actielijn 3: Natuur en milieugebruiksruimte
Vanuit marktkansen door middel bedrijven op het Haven- en industrieterrein Moerdijk laten bijdragen
aan op het vlak van natuurontwikkeling en milieugebruiksruimte:
•
•

Het borgen van beschikbare milieugebruiksruimte en het creëren van ontwikkelruimte
Aanknopingspunten Natuurmanagement plan.

Het havengebied ligt dicht bij een aantal Natura 2000-gebieden: het Hollandsch Diep en de
Biesbosch. Natuurbehoud is een belangrijk uitgangspunt in de Havenstrategie. Het streven hiernaar
heeft o.a. geleid tot een maatwerkaanpak in de vorm van het Natuurmanagementplan beschermde
soorten. Het biedt een praktische en handzame werkwijze vanuit een innovatief perspectief en
bestaande wetgeving als randvoorwaarde. Bij de opstelling zijn relevante stakeholders zoals de
provincie Staatsbosbeheer en de Brabantse Milieufederatie betrokken.
De Havenstrategie wil een duurzame groei en intensivering realiseren zonder toename van de
milieudruk op de omgeving. Het vergunningstelsel op het gebied van milieu is ontwikkeld voor
individuele bedrijven. De ruimte voor het ene bedrijf kan beperkingen opleveren voor het andere,
naastgelegen bedrijf. Regelgeving om meer naar het geheel op het haven- en industrieterrein te kijken
om te experimenteren als het gaat om een ander perspectief (van afval naar grondstof, circulaire
economie) ligt in handen van de overheden. Het heeft vergaande gevolgen voor de
ontwikkelingsmogelijkheden voor bedrijven op het haven- en industriegebied. Op al deze
componenten zijn maatwerk, experimenteerruimte, onderzoek e.d. nodig. Dat vergt creativiteit, inzet
en medewerking van onder meer de ketenpartners. Hierbij moet ook worden geanticipeerd op de
nieuwe Omgevingswet.
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DEEL II PROJECTORGANISATIE
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6 Projectorganisatie
Een soepel functionerend coördinatiemechanisme is een bepalende voorwaarde voor een succesvolle
uitvoering van de Uitvoeringsagenda Havenstrategie Moerdijk. Hierbij is voorafgaand aan het
opstellen van onderhavige uitvoeringsagenda door de Stuurgroep Havenstrategie de intentie
uitgesproken om een projectorganisatie te vormen.
Hieronder wordt ingegaan op de volgende aspecten van deze projectorganisatie:
• Uitgangspunten voor organisatie van de uitvoeringsagenda
• Opdracht en rolopvatting
• Positionering in het netwerk
• Werken met een projectenportfolio

6.1 Organisatie van de uitvoeringsagenda
Opdrachtgever: Stuurgroep Havenstrategie Moerdijk
Opdrachtgever van de projectorganisatie is de Stuurgroep Havenstrategie Moerdijk, waarin gemeente
Moerdijk, provincie Noord-Brabant en het Havenbedrijf Moerdijk bestuurlijk zijn vertegenwoordigd. Het
bestaande periodieke overleg wordt hiervoor benut. Naast brede belangenafspiegeling is dit een
waarborg voor continuïteit en afstemming.
Als eerste onder zijn gelijken wordt de directeur Havenbedrijf Moerdijk gezien als diegene die
dagelijks sturing kan geven aan de projectorganisatie.
Klankbord: Kernteam Havenstrategie Moerdijk
Het ambtelijk Kernteam Havenstrategie Moerdijk is een waardevol gremium voor proactieve
inhoudelijke en procesmatige afstemming. Het kernteam vervult de rol van klankbord voor uitvoering
van de Havenstrategie Moerdijk en komt op maandelijkse basis bijeen.
Het kernteam bundelt inhoudelijke expertise en ontsluit daarnaast waardevolle informatie en contacten
uit diverse netwerken die voor realisatie van de Uitvoeringsagenda Havenstrategie Moerdijk van
belang zijn.
Coördinatiemechanisme: op te richten projectorganisatie
Voor de uitvoering van de Uitvoeringsagenda Havenstrategie Moerdijk 2018 zijn aan de Stuurgroep
Havenstrategie enkele varianten voor (project)organisatie voorgesteld. In de Stuurgroep van 29
augustus 2018 is de voorkeur uitgesproken voor een flexibele projectorganisatie:
Besluit Stuurgroep Havenstrategie 29 aug. 2018: De Stuurgroep Havenstrategie maakt een keuze
voor de verdere uitwerking van een flexibele projectorganisatie en spreekt zich uit om daarvoor
noodzakelijke inzet en middelen beschikbaar te maken.
Uitwerking Flexibele projectorganisatie
• Een externe ‘alliantiemanager’ krijgt de opdracht de uitvoering op te pakken, inclusief het inrichten
en managen van een flexibele projectorganisatie door detachering en inleenconstructies.
• De alliantiemanager legt verantwoording af aan de Stuurgroep Havenstrategie Moerdijk.
• Een belangrijke uitdaging van de alliantiemanager is het actief betrokken krijgen van
partnerorganisaties als REWIN en BOM en relevante netwerkorganisaties (zoals World Class
Maintenance, Biobased Delta, Logistics Community Brabant).
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•

•

•

Bemensing van de deze projectorganisatie vindt bij voorkeur plaats via detachering en inleen van
functionarissen vanuit eigen organisatie en hiervoor genoemde partnerorganisaties. Hierbij gaat
de aandacht uit naar projectmanagers op de drie expertisegebieden (zie hierna).
Naar huidige inzichten bestaat de volledige projectorganisatie daarmee uit de volgende
functies/posities:
o Alliantiemanager
o Projectmanager Skills (onderwijs-arbeidsmarkt)
o Projectmanager Digitale innovatie (hightech en maintenance, slimme logistiek)
o Projectmanager Industriële innovatie-samenwerking (biobased en circulair, energieinnovatie en ecosysteemontwikkeling)
o Secretariële ondersteuning
Voor zowel de alliantiemanager (gemiddeld 1-2 dagen per week) als de projectmanagers
(gemiddeld 2-3 dagen per week) geldt een deeltijdaanstelling. Dit maakt het mogelijk dat
functionarissen in geval van detachering (inleenconstructie) vanuit partnerorganisaties, goed
verbinding kunnen houden met de eigen thuisorganisatie, wat mogelijkheden schept voor groter
draagvlak voor de uitdagingen van de havenstrategie en uitvoeringsagenda.

Het organigram van de hier geschetste projectorganisatie ziet er als volgt uit:

Stuurgroep Havenstrategie
Directeur HBM
Kernteam Havenstrategie

Alliantiemanager

Projectmanager
Skills

•

•

•

Projectmanager
Digitale innovatie

Projectmanager
Industriële innovatiesamenwerking

De alliantiemanager heeft een standing invitation voor de MT-vergaderingen van het Havenbedrijf
Moerdijk, zodat er een goede verbinding blijft met de operationele taken van het havenbedrijf en
de professionals die er werken.
Voor de Projectmanager Skills is detachering vanuit Gemeente Moerdijk een in informeel verband
genoemde optie. De haalbaarheid hiervan dient nog te worden nagegaan. Als mogelijk alternatief
is RWB genoemd, vanwege de aandacht die zij hebben voor regionale human capital agenda.
Voor de Innovatie Projectmanagers kan mogelijk een beroep worden gedaan op inzet vanuit de
ontwikkelingsorganisaties REWIN of BOM. Zij beschikken over voldoende thema-deskundige
projectontwikkelaars (ecosysteemontwikkeling, biobased, hightech en maintenance). Een tijdelijke
detachering vanuit (een van) deze organisaties t.b.v. de Uitvoeringsagenda Havenstrategie
Moerdijk vormt een investering in gebiedsdeskundigheid van deze personen en organisaties,
alsmede een investering in de netwerkcontacten en ecosysteemontwikkeling van Haven- en
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•

•

•

•

industrieterrein Moerdijk als grootste bedrijvencluster van West-Brabant. Vanuit BOM en REWIN
geredeneerd moet de te leveren ondersteuning wel aansluiten bij en synergie vertonen met het
eigen werkprogramma dat deze ontwikkelingsorganisaties uitvoeren in opdracht van
respectievelijk provincie en regio.
Ook is vanuit een netwerkorganisatie – World Class Maintenance, het netwerk voor ‘Smart
Maintenance’ in Nederland – initiële interesse geuit om voor het opzetten van een fieldlab op het
Haven- en industrieterrein, de projectorganisatie te komen versterken.
De investering die hiermee gemoeid is, wordt geraamd op 300.000 euro per jaar (max. 100.000
euro per kernorganisatie) voor:
o Organisatiekosten
o Ontwikkelbudget
NB. Voor de uitvoering van projecten worden bestaande programma's en fondsen aangesproken.
Dit levert een verwachte (maar nog onbekende) multiplier op in termen van financiële bijdrage van
derden.
Van belang is een stabiele meerjarige financiering van de kernpartners in de Havenstrategie
Moerdijk, waarbij tegelijkertijd de principe afspraak wordt gemaakt flexibel te blijven om te
anticiperen op onverwachte dynamiek.

6.2 Opdracht en rolopvatting
De projectorganisatie heeft als hoofdtaak het uitvoeren en actueel houden en waar nodig vernieuwen
van de Uitvoeringsagenda Havenstrategie Moerdijk en het daarin opgenomen projectenportfolio. Dit
omvat alle aspecten van portfolio management zoals omschreven in deel II van de uitvoeringsagenda.
De alliantiemanager zal in overleg met projectmanagers beredeneerde afwegingen maken omtrent
operationele bundeling en gebalanceerd inzet van capaciteit en middelen (tijd, geld, bestuurskracht
etc.). Dit impliceert een nadruk op het analyseren, uitvoeren en collectief bespreken van voorgestelde
en mogelijke projecten. Uitdaging is om snelheid te maken met de uitvoering van projecten die
bijdragen aan het gewenste doelbereik.

mate van onderstreuning

hoog
Proces begeleider

Regisseur

Coördinator

Projectleider

Secretaris
(administratief)

Expert

laag
hoog

laag
mate van sturing

De projectorganisatie streeft naar een ‘steile leercurve’ door:
- Continu afwegingen te maken omtrent de omvang en impact van werkzaamheden en eventuele
nieuwe projectenkansen die zich aandienen.
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-

Periodieke teammeetings (‘scrum’) te houden, om beschikbare competenties te bundelen en te
benutten. Vervolgens wordt besproken hoe projecten op een snelle en doelgerichte manier tot
uitvoering kunnen worden gebracht en welke interventies daarvoor (nog) nodig zijn.

Realisatie van de uitvoeringsagenda en het portfolio van projecten vraagt om een weldoordachte
rolopvatting. Uitgaande van onderstaand conceptueel kader komt die voor de projectorganisatie op
het volgende neer:
- Meer sturend dan volgend (hoge mate van sturing)
- Meer initiërend dan verzorgend (hoge mate van ondersteuning)
De alliantiemanager treedt op als regisseur wat in belangrijke mate ook de rol wordt die van
projectmanagers wordt gevraagd. Realisatie van de uitvoeringsagenda doet een beroep op
initiatiefrijke personen met een groot zelf-organiserend vermogen. Karttrekkers die ook anderen in
beweging kunnen brengen.

6.3 Positionering in het netwerk
Positioneren in de triple helix en verbinden met ontwikkelingsorganisaties
De projectorganisatie verbindt triple helix. De partijen in de Stuurgroep Havenstrategie kunnen ook
vanuit hun eigen rol bijdragen aan functionele relaties met bedrijfsleven, kennisinstellingen en
(mede)overheden.
Belangrijke uitdaging is het koppelen van de ontwikkelkracht van partnerorganisaties waarmee
gemeente Moerdijk, provincie Noord-Brabant en Havenbedrijf Moerdijk een relatie hebben. In eerste
instantie gaat de aandacht uit naar REWIN, BOM en (toekomstige) partners van het havenbedrijf.

ind
ust
r

nis
ken

ie

Havenbedrijf

Project
organisatie

Gemeente

Provincie
BOM

REWIN

overheid

Nog voorbij aan specifieke afspraken die mogelijk worden gemaakt over het inlenen van
projectmedewerkers, is een goede verbinding met deze organisaties van cruciaal belang.
•

De regionale ontwikkelingsmaatschappij REWIN West-Brabant versterkt de regionale economie
door bedrijven te stimuleren in West-Brabant te investeren. REWIN heeft daarin bijzondere
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•

•

aandacht voor de speerpuntsectoren Hightech & Maintenance, logistiek, Biobased Economy en
agrofood.
Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) die van oudsher een rol heeft in het versterken van
het Brabants economisch ecosysteem en recentelijk heeft aangegeven daar met het team
ecosysteemontwikkeling samen met (regionale) partners verder impulsen aan te willen geven.
Het Havenbedrijf Rotterdam (HBR) als collega en partnerorganisatie van Havenbedrijf Moerdijk
beschikt over een zeer sterke expertisebasis.

Verbinding aangaan met (georganiseerd) bedrijfsleven
Met betrekking tot interactie met het bedrijfsleven gaat aandacht uit naar functionele verbinding met:
• Individuele bedrijven
• Bedrijvenkring Industrieterrein Moerdijk (BIM) als vertegenwoordigende ledenorganisatie van
bedrijven die op het Haven- en industrieterrein Moerdijk zijn gevestigd.
Een goed georganiseerd bedrijvencollectief kan het draagvlak voor de uitvoeringsagenda vergroten en
de uitvoering ervan vergemakkelijken. Bedrijvenkring Industrieterrein Moerdijk (BIM) wordt gezien als
formele gesprekspartner. Afhankelijk van inhoud kan het onder de BIM vallende HR-platform
(onderwijs-arbeidsmarkt) of KAM-overleg (kwaliteit, arbo, milieu) worden aangesproken.
Specifiek voor innovatie binnen de logistieke sector bestaat de Logistieke tafel, geïnitieerd door het
Havenbedrijf Moerdijk.

Verbinding met kennisnetwerken en onderwijs
Relaties leggen naar netwerkorganisaties en onderwijsinstellingen. Zonder uitputtend te zijn, zijn de
belangrijkste hiervan:
Kennisnetwerken
• Logistics Community Brabant (LCB) en Multimodaal Coördinatie- en Adviescentrum Brabant
(MCA);
• Biobased Delta (Bergen op Zoom), een samenwerking van kennisinstellingen, overheden en de
industrie (MKB en multinationals) die zich richt op groene chemie en realisatie van de transitie
naar de biobased economy;
• Green Chemistry Campus (Bergen op Zoom) als pilot en demolocatie voor onderzoekers en
bedrijven in de groene chemie;
• De netwerkorganisatie World Class Maintenance (WCM) Breda met het fieldlab Campione in Gilze
Rijen en andere innovatieprojecten gericht op ‘Smart Maintenance’ en
• TKI-Dinalog (Dutch Institute for Advanced Logistics, Breda) als topconsortium kennis en innovatie
waarin bedrijven, kennisinstellingen en overheid werken aan het innovatieprogramma van de
Topsector Logistiek.
Onderwijsinstellingen:
• ROC-scholen in de regio: Markiezaat College (Bergen op Zoom) en het Radius College (Breda),
beide onderdeel van ROC West-Brabant;
• Gespecialiseerde MBO-instellingen in de regio Rijnmond: ROC Da Vinci College (Dordrecht),
Scheepvaart en Transport College MBO (Rotterdam);
• HBO-instellingen: NHTV met logistieke opleidingen (Breda); AVANS met chemie,
elektrotechnisch, bedrijfskundige en ICT-opleidingen (Breda) en universiteiten waaronder TU/e
(Eindhoven) met onderzoek en opleidingen op logistiek, engineering, energie en chemie.
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6.4 Werken met een projectenportfolio
Doeloriëntatie van projecten
De ambitie van deze uitvoeringsagenda is om het vergezicht van Haven- en industrieterrein Moerdijk
als ‘hét belangrijkste knooppunt van duurzame logistiek en procesindustrie in de Vlaams-Nederlandse
Delta’ te concretiseren in systeemprojecten. In het ontwikkelportfolio zijn thema’s geoperationaliseerd
in actielijnen die op een kernachtige manier de doeloriëntatie van projecten aangeven.
Daar zijn vervolgens concrete projecten onder gehangen om steeds verder richting de gewenste
situatie te bewegen. Voor de kortere termijn wordt op deze actielijnen gestreefd naar de versnelde
realisatie van projecten en activiteiten. Zo krijgt het ontwikkelportfolio van de Uitvoeringsagenda
Havenstrategie Moerdijk inhoud, vorm en vaart.
We streven naar projecten waar een ‘systemische’ werking van uitgaat, gericht op een duurzame
verandering en verbeterde positionering van Haven- en industrieterrein Moerdijk als waardevol
ecosysteem. We streven daarnaast naar concept value, zoals eerder uitgelegd. Naast positieve lange
termijneffecten worden korte termijn mogelijkheden benut om tot verbeterde economische
samenwerking te komen. Er zijn genoeg kansrijke ontwikkelingen die het verdienen versneld tot
resultaat te komen. Bovendien leveren resultaten de noodzakelijke bevestiging voor bedrijven,
instellingen en overheden om volgende stappen te zetten, op weg naar steviger ambities met een nog
groter doelbereik.
Om tot projectformuleringen te komen is een documentanalyse uitgevoerd en met meer dan 100
personen gesproken. Voor meer omvangrijke en impactvolle projecten zijn zogenoemde projectfiches
geschreven die ook actief gedeeld zijn met externe stakeholders. Die dienen een tweeledig doel: het
concretiseren van projecten en het vinden en vastklikken van eigenaarschap van externe partijen.

Management van het portfolio
Portfoliomanagement helpt om richting te kiezen als er meerdere mogelijkheden zijn om een langer
termijn doel te bereiken. In essentie gaat het erom operationele afwegingen te maken over inzet van
middelen (tijd, capaciteit, geld, bestuurskracht etc.). Dit impliceert een nadruk op het analyseren en
collectief management van voorgestelde en mogelijke projecten.
Twee kernelementen van portfoliomanagement zijn:
• Bundelen van capaciteiten en middelen. Hoe bundelen we noodzakelijke geachte capaciteiten
(projectontwikkeling, uitvoering, netwerkvorming, relatieopbouw) en middelen in een
projectorganisatie en hoe zetten we die zo doelgericht mogelijk in? Een middellang
termijnperspectief prevaleert hier boven een kort termijnperspectief.
• Gebalanceerde inzet. We weten op voorhand niet welke activiteiten het (meest) succesvol zijn.
Met andere woorden; welke projecten het meest (direct) gaan bijdragen aan de hoofdambitie van
de Havenstrategie Moerdijk 2030. Een zekere spreiding in de inhoudelijke aandacht en inzet op
projecten is daarom raadzaam. Daarnaast is het ook belangrijk om in te spelen op kansen door
aan te sluiten bij innovatie samenwerking en/of investeringsvoorstellen die voor de Moerdijkse
ambitie grote waarde kunnen hebben zoals nu bijvoorbeeld bij de Klimaat- en Energieagenda. Er
moet ruimte zijn om opportunistisch en ook korte termijngericht te handelen.
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Op langere termijn is het zaak om de balans in het portfolio in de gaten te houden. Misschien krijgt
door een nadruk op ‘energie’ het onderwerp vakmanschap onvoldoende aandacht. In een
toekomstgericht portfolio wordt continu rekening gehouden met deze balans (periodieke ‘rebalancing’).
Het portfoliomanagement is in handen van een projectorganisatie, die onder regie van de Stuurgroep
Havenstrategie functioneert. De belangrijkste taak van de projectorganisatie kan worden verwoord als
‘het verder brengen van de uitvoering van projecten’. Dit vraagt een coördinerende of een meer
initiërende rol, afhankelijk van het project dat onderhanden is en de context waarbinnen gehandeld
moet worden.
In het porfolio zijn opgenomen:
- Te realiseren bestaande projecten die versnelling en/of meer richting kunnen krijgen
- Te ontwikkelen nieuwe projecten waarvan een concrete positieve bijdrage wordt verwacht op de
havenstrategie
- Te verkennen potentiële projecten waarvan de haalbaarheid nader onderzocht moeten worden
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DEEL III PROJECTENPORTFOLIO
Vanwege het veranderlijke karakter van het projectenportfolio wordt dit bijgehouden in een afzonderlijk
werkdocument.
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BIJLAGE
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Geraadpleegde personen
Additive Industries, Daan Kersten
Ardagh glass, Stefan Akkermans
Attero, Marc Martens
Avans CoE BBE, Peter Hollants
Avans CoE BBE, Ralph Simons
Avans CoE BBE, Willem Böttger
Bewa, Henry van Bentem
BIM, Geert Wijers
BIM, Peter de Waard
Biobased Delta, Jaap Hoogcarspel
Biobased Delta, Rop Zoetemeyer
Biobased Delta, Willem Sederel
BMC, Kees de Regt
BMC, Luc Westdorp
BOM, Dick de Jager
BOM, Jan Pelle
BOM, Paul Gosselink
BOM, Roland Grimm
Brabant Startup Alliance, Mylène Hodzelmans
CIV Biobased Economy, Manfred van de Kreeke
CNC Grondstoffen, Geert Weijers
DCS Coating, Marcel de Keizer
Dinalog, Albert Veenstra
DSV Solutions, Bas Fraanje
Eneco, Michael van Hulst
Energiek Moerdijk, Dimph Rubbens
FORTa milieu, Carolien Hendrix
Gemeente Moerdijk, Astrid Persons
Gemeente Moerdijk, Bram van Doorn
Gemeente Moerdijk, Chantal Goos
Gemeente Moerdijk, Jac Klijs
Gemeente Moerdijk, Joost Frijters
Gemeente Moerdijk, Karen van den Ouweland
Gemeente Moerdijk, Katja de Haan
Gemeente Moerdijk, Maarten Mulder
Gemeente Moerdijk, Sander Eland
Gemeente Moerdijk, Thomas Zwiers
Gemeente Moerdijk, Tim Dierckx
Green Chemistry campus, Petra Koenders
Havenbedrijf Moerdijk, Daan Quaars
Havenbedrijf Moerdijk, Ferdinand van den Oever
Havenbedrijf Moerdijk, Gert Slager
Havenbedrijf Moerdijk, Henk Schakenraad
Havenbedrijf Moerdijk, Linda de Groot
Havenbedrijf Moerdijk, Louise Bergenhenegouwen
Havenbedrijf Moerdijk, Manon Baartmans
Havenbedrijf Moerdijk, Sjaak Vaes
Havenbedrijf Moerdijk, Tim Steffens
HR-Platform, Michiel Jansen
Indaver, Peter Louwman

Labee Holding Moerdijk, Alex Labee
LCB/NHTV, Leo Kemps
LyondellBasell, Robert Tieman
MCA Brabant, Hendrik Jan van Engelen
Omgevingstafel, Guus Govaart
Powercem, Pascal de la Roy
Prescious Plastics, Dave Hakkens
Provincie Noord-Brabant, André Cools
Provincie Noord-Brabant, Bart van de Sande
Provincie Noord-Brabant, Bert Pauli
Provincie Noord-Brabant, Dieuwke Piebinga
Provincie Noord-Brabant, Erik van Merrienboer
Provincie Noord-Brabant, Gerben Steenhof
Provincie Noord-Brabant, Ivette van der Linden
Provincie Noord-Brabant, Irene Lammers
Provincie Noord-Brabant, Jeroen Kroonen
Provincie Noord-Brabant, Jolanda Bauwens
Provincie Noord-Brabant, José van Rosmalen
Provincie Noord-Brabant, Judith van der Ham
Provincie Noord-Brabant, Loet Visschers
Provincie Noord-Brabant, Marijanne van den Dries
Provincie Noord-Brabant, Nancy Wester
Provincie Noord-Brabant, Nicole Cox
Provincie Noord-Brabant, Senta Schiffeleers
Provincie Noord-Brabant, Sjoerd van Dommelen
Provincie Noord-Brabant, Sylvia Temmink
Provincie Noord-Brabant, Waldo Maaskant
Renewi, Marthien van Eersel
REWIN, Dennis van der Pas
REWIN, Freek van den Heuvel
REWIN, Hanneke Bruinsma
REWIN, Henk Rosman
REWIN, John den Ridder
REWIN, Stefan van Seters
REWIN, Yvette Estourgie
ROC West-Brabant, Pieter van Knippenberg
RWB, Cees Budding
RWB, Erik Kiers
RWB, Lars Damen
Ryano, Pieter van de Weijde
Shell Global Solutions, Laszlo Domoskos
Shell Moerdijk, Paul Buijsingh
Stimulus, Pieter Liebregts
Tilburg University, Ton Wilthagen
TNO, Monique Wekking
VDH, Martijn Heestermans
Verolme Special Equipment, Julius IJzermans
Waste4me, Onno Meijerink
Waterschap Brabantse Delta, Sjoerd Koenraadt
World Class Maintenance, Lex Besselink
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