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Voorwoord
De Havenstrategie Moerdijk 2030 en de grote trends en ontwikkelingen zijn ook voor
het jaar 2021 het uitgangspunt voor de begroting. De opgaven waar het havenbedrijf
zich in de toekomst voor gesteld ziet, zorgen ervoor dat we naast al onze reguliere
werkzaamheden extra activiteiten ontwikkelen en realiseren. Dit werkt ook door in de
begroting 2021.
Per programma hebben wij, gebaseerd op de Havenstrategie, een visie opgesteld.
Daarna geven wij antwoord op de vragen:
• Wat willen wij bereiken?
• Welke resultaten willen wij naast onze reguliere activiteiten, dit jaar extra bereiken?
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Deze werkwijze leidt er toe dat wij onze reguliere werkzaamheden en tal van bestaande
overleggen met strategische partners en andere stakeholders niet apart benoemen in
deze begroting. Deze taken zijn en blijven uiteraard wel het belangrijkste onderdeel van
ons werk. Deze begroting bevat wel nieuwe activiteiten, waar het havenbedrijf zelf voor
aan de lat staat en/of die financiële impact hebben. Bovendien dragen deze activiteiten
bij aan de realisatie van onze ambities in de Havenstrategie.
De activiteiten worden per programma gepresenteerd. Het havenbedrijf kent de onderstaande programma´s en programmaonderdelen. De staf is onder het programma
Bedrijfsvoering gebundeld.
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Van de directie
Port of Moerdijk – Connecting you. Zeker in onzekere tijden is het fijn om een doel
te hebben. Een missie en visie als leidraad voor alles wat je als organisatie doet en
beweegt. Het haven- en industrieterrein Moerdijk verbindt klanten met de wereld.
Met passie voor scheepvaart, industrie, innovatie en duurzame ontwikkelingen. We zijn
de vierde zeehaven en tweede containerhaven van Nederland. In 2030 willen we hét
knooppunt van duurzame logistiek en procesindustrie in de Vlaams Nederlandse Delta
zijn. Daar gaan we samen met onze medewerkers, klanten en relaties elke dag voor.
2020 bleek het jaar van een onvoorspelbaar virus. Een crisis op het gebied van onze
gezondheid en onze economie. Ook een aanhoudende onzekerheid rondom de Brexit.
Tegelijk was er ook de grote ontknoping rondom het Logistiek Park Moerdijk. Het
zijn ook in 2021 de bepalende thema’s: de Brexit, Corona en LPM zullen de overhand
hebben. Daarbij valt veel in het niet.
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In het hoofdstuk Paragrafen zijn de volgende onderdelen terug te vinden:
•
Financiële positie en exploitatiebegroting
•
Uitgangspunten begroting
•
Tarieven
•
Weerstandsvermogen en risicobeheersing
•
Onderhoud kapitaalgoederen
•
Financiering en treasury
•
Bedrijfsvoering
•
Verbonden partijen
•
Grondbeleid

Tijdens dit schrijven is het eind 2020 en stevenen we meer en meer af op een harde
Brexit. Wat enerzijds gunstig is voor Moerdijk vanwege de kansen voor onbemande
vracht en het short sea cluster. Bedrijven op het haven- en industrieterrein zijn goed
voorbereid en faciliteiten zijn ingericht. Anderzijds zijn er ook veel onzekerheden over
de impact op de economie, transport en vele andere sectoren. En ook wat de invloed
van Corona is op de welvaart en welzijn van de Britten.
Opnieuw bevinden we ons in een lockdown, wat zijn weerslag heeft op onze manier
werken en sociale leven. Op economisch vlak zijn er al de nodige klappen uitgedeeld
en zijn het voor veel ondernemers onzekere tijden. Vooralsnog lijken de effecten, als je
naar de verschenen rapporten kijkt, op de lange termijn voor Moerdijk mee te vallen.
Sterker nog, zijn er kansen voor het haven- en industrieterrein. Zo heeft de pandemie
effecten op een versnelde reshoring, het terughalen van productie van goederen naar
Europa. Dit zal niet goed zijn voor de deepsea, maar wel voor short sea en treinver
bindingen. Het leidt ook tot het aanleggen van grotere voorraden, waar we met de
ontwikkeling van LPM goed op inspelen.
2021 zal voor ons met name in het teken staan van uitgifte en bouw van het L ogistiek
Park. We kijken uit naar partijen, grote warehouses, die gericht zijn op Europa en
gebruik maken van de verschillende aanwezige modaliteiten. Het definitief doorgaan
van de ontwikkeling van LPM betekent ook veel voor de inwoners van Moerdijk. Er zijn
een aantal grote projecten die van start kunnen, als ook de bouw van extra woningen in
de gemeente.
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De inpassing van deze grote uitbreiding van ons haven complex doen we op een zo
duurzaam mogelijke manier. We volgen/integreren hierin ook andere grote trends en
ontwikkelingen die ook het huidige haven- en industrieterrein raken.
Komend jaar zullen we bijvoorbeeld extra aandacht geven aan circulair beheer van
ons terrein en proberen we op een zo innovatief mogelijk manier onze assets te
monitoren en te beheren. Extra aandacht zal er zijn voor veiligheid, niet alleen fysiek
met vernieuwde beveiligingsconcepten zoals het vliegen met drones, maar ook voor de
bewustwording van ondermijnende activiteiten richting havenmedewerkers.
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We zijn blij dat ons logistiek park ondanks de stikstof problematiek uiteindelijk
doorgang kon vinden. Voor de industrie is die oplossing er echter nog niet en blijven
het spannende tijden en een grote zorg. Dit geldt voor zowel bedrijven die zich willen
vestigen als voor bestaande bedrijven. Voor 2021 wens ik ons een echte doorbraak op
dit dossier, zodat we echte voortgang kunnen boeken met onze circulaire economie,
zoals bijvoorbeeld de vestiging van bedrijven uit ons pyrolyse cluster.
Graag werken we met volle energie en overgave aan de mooie opgaven waar wij ons
voor gesteld zien staan. Dat kunnen we echter niet alleen, daarvoor hebben wij ook uw
volledige steun en support nodig.

Ferdinand van den Oever
Directeur

Programma Commerciële
exploitatie
Exploitatie droog
Visie
Het haven- en industrieterrein Moerdijk ontwikkelt zich tot hét knooppunt van
duurzame logistiek en procesindustrie in de Vlaams-Nederlandse Delta. Het chemisch
cluster van Moerdijk vormt in 2040 samen met de andere havens in deze delta één
petrochemisch complex van wereldschaal, dat zich onderscheidt door duurzaamheid, efficiency, ruimtelijke kwaliteit en kennis. Om dit te bereiken heeft Moerdijk een
concurrerend vestigingsklimaat met concurrerende uitgifteprijzen van gronden.
Wat willen wij bereiken
Het havenbedrijf wil een concurrerende positie innemen als meest inlands gelegen
zeehaven van Nederland. Om deze positie te bereiken, werkt het havenbedrijf aan
concurrerende uitgifteprijzen van gronden en zorgt het voor een goede weg-, water-,
buisleiding- en spoorinfrastructuur. Dit zijn belangrijke randvoorwaarden voor een goed
vestigingsklimaat.
Het havenbedrijf richt zich op een gronduitgifte van ten minste 10 hectare in 2020, het
vullen van ongebruikte kavels in bezit van derden en het invullen van bestaande bouw.
Daarbij kiest het havenbedrijf specifiek voor het versterken en uitbouwen van bedrijven
uit de topclusters chemie en biobased economy (Industrial Park Moerdijk) en logistiek,
zowel in bestaand havengebied als op het Logistiek Park Moerdijk. Vanuit de clustergedachte streven we naar het juiste bedrijf op de juiste plaats. Daarbij kijken wij naar
zuinig ruimtegebruik en optimale synergie tussen bedrijven onderling om sterke clusters
van bedrijven te bouwen.
Risico’s
•	De huidige situatie rondom vergunningen in het kader van de Natuur
beschermingswet (“de stikstofregels”) zorgen ervoor dat de investerings
bereidheid bij potentiële vestigers sterk is verminderd. Hierdoor kan de
beoogde omvang van gronduitgifte lager uitvallen;
• Het ontbreken van een level playing field;
•	Het economische klimaat is in grote mate bepalend voor de investerings
bereidheid van potentiële vestigingskandidaten en hun financiers.
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Waar zetten wij in 2021 extra op in

2. Ontwikkeling van het kade deel IPM.
Afgelopen jaar is in overleg met Shell een nadere invulling gegeven aan het
Westelijk en Middendeel IPM. Op basis van de klantprofielen kan nu gezamenlijk
bepaald worden hoe de basisinfra voor het westelijk (watergebonden) deel eruit
zou moeten zien. Hiervoor werken wij een functioneel plan van eisen uit.

Visie
Het havenbedrijf zet in op duurzame groei van de overslag in de haven tot 26 miljoen
ton in 2030. Het verhogen van de goederenoverslag is van belang om de kritische massa
te generen die noodzakelijk is om nieuwe short sea diensten aan te trekken. Ook is de
groei in goederenoverslag nodig voor de verdere uitbouw van Moerdijk als multimodaal logistiek topcluster. Als extended gate is de haven van Moerdijk een geïntegreerd
onderdeel van de logistiek van de hub-havens Rotterdam en Antwerpen. Het haven- en
industrieterrein is multimodaal ontsloten en volwaardig onderdeel van de Europese
goederencorridors. Om de duurzame groei van de overslag te realiseren en ook de
concurrentie aan te kunnen, heeft het havenbedrijf een scherp concurrentieprofiel als
meest inlands gelegen zeehaven van Nederland.

3. Binding met bedrijfsleven
Aan de hand van thema’s uit het clusterplan energietransitie Rotterdam-Moerdijk,
onze short sea strategie en spoorambities organiseren we bijeenkomsten voor
partners van onze Industrie-, Shortsea en Spoortafel. Per tafel organiseren we
minimaal 4 bijeenkomsten gericht op het identificeren van gezamenlijke kansen
en oplossingen.

Wat willen wij bereiken
Het havenbedrijf neemt een concurrerende positie in als meest inlands gelegen
zeehaven van Nederland. Het verder optimaliseren en verduurzamen van de logistieke
draaischijffunctie van Moerdijk moet leiden tot het maximaliseren van de beladingsgraad van binnenvaart, trein en truck en tot een minimale betrouwbare rij- en vaartijd
tussen Moerdijk en de deepseahavens/-terminals.

Risico’s:
•	De afstemming over de precieze invulling van de eisen die in het PIP staan
duurt langer dan verwacht waardoor er aan de betreffende klanten op die
punten nog geen duidelijkheid gegeven kan worden;
•	Benodigde partijen geven geen prioriteit aan samenwerking met PoM dan
wel we hebben onvoldoende duidelijk wat zij precies aan water-overslag
verwachten.

Het havenbedrijf richt zich op het vergroten van de overslag door het vervullen van
de extended-gate functie voor de mainports Rotterdam en Antwerpen. Daarnaast wil
het havenbedrijf zijn marktaandeel in short sea shipping op Verenigd Koninkrijk en
Baltische Staten vergroten. Dat geldt ook voor het aandeel spoorgoederenvervoer. De
duurzaamheidspropositie richt zich op de combinatie van waarde toevoegende logistiek
en waarde creërende procesindustrie.

We richten ons op gronduitgifte en het uitbouwen van onze topclusters door:
1. Uitgifte LPM fase 1
Wij geven de gehele fase 1 van het LPM uit en contracteren klanten voor de
volgende fase.
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Exploitatie nat

Risico’s
•	Het economische klimaat is van invloed op de omvang van ladingstromen
naar mainports als Rotterdam en Antwerpen;
•	Verstoring van level playing field voor zeehavens; oneigenlijke concurrentie
op aanloop- en behandelingskosten waardoor schepen voor andere havens
kiezen;
• Prijs van energie en de mate van verduurzaming.
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Waar zetten wij in 2021 extra op in
1. Uitbouwen knooppunt functie Moerdijk
Afgelopen jaren zijn we mede dankzij de inzet op het zijn van extended gate voor
de mainports, gegroeid naar de tweede containeroverslag haven van Nederland.
Het aandeel containers dat nog steeds over de weg van en naar de deepsea
havens Rotterdam en Antwerpen gaat is wat ons betreft te groot. Daarom plegen
wij een extra inzet op het binden van onze Brabantse partners/klanten aan onze
multimodale verbindingen.
•	We ontwikkelen voor 5 bedrijven uit het directe achterland een proof of
concept voor een corridor verbinding (binnenvaart of spoor) over Moerdijk.
•	We werken een business case uit voor een shunt locomotief waarmee we de
efficiency van de afhandeling van spoorlading op Moerdijk verbeteren.
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2. Versterken short sea positie.
Onze ambitie is om Ierland aan het netwerk van afvaarten toe te voegen. Hiertoe
zal een marktanalyse uitgevoerd worden met focus op ladingbelanghebbenden. Uit de in- en export behoefte moet blijken of dit leidt tot een rendabele
businesscase.
Risico’s:
•	Brexit en Corona invloeden op op- en overslag en wegvallen of uitblijven van
ladingstromen;
•	Onbalans op import/export stromen, waardoor uitbereiding van corridors
bemoeilijkt wordt;
•	Samenwerking van vervoerders om spoorcapaciteit efficiënt te gebruiken en
uitwisseling van wagensets mogelijk te maken.

Programma
Ruimtelijke Ontwikkeling,
Milieu & Duurzaamheid
Ruimtelijke ontwikkeling
Visie
Ruimte is een schaars goed. Het havenbedrijf gaat bij de ruimtelijke ontwikkeling
van het haven- en industrieterrein Moerdijk uit van duurzaam ruimtegebruik. De
beschikbare ruimte op het terrein wordt efficiënt en effectief benut voor infrastructuur
en voor bestaande en nieuwe bedrijfsvestigingen. Het havenbedrijf hanteert hierbij het
principe ‘juiste bedrijf op de juiste plek’. Daarnaast stelt het havenbedrijf planologische
randvoorwaarden aan het ruimtegebruik, om de balans tussen People, Planet en
Profit te waarborgen en draagvlak te creëren voor gemaakte keuzes op het gebied van
ruimtelijke en landschappelijke inpassingen.
Wat willen wij bereiken
Het havenbedrijf ontwikkelt het haven- en industrieterrein Moerdijk vanuit een
integrale gebiedsontwikkeling: duurzame ruimtelijke en economische ontwikkeling met behoud van een goede milieukwaliteit. Door experimenteerruimte vanuit
de Crisis- en herstelwet kan op het gebied van de beperkte milieugebruiksruimte
(geluid, lucht, n
 atuur) innoverend met ruimtegebruik omgegaan worden. Dit wordt
dan geregeld in een bestemmingsplan+. De uitwerking van het in 2017 vastgestelde
masterplan Industrial Park Moerdijk (IPM) moet leiden tot een afgewogen invulling van
dit gebied. Voor het Logistiek Park Moerdijk (LPM) zal, na het in 2020 onherroepelijk
worden van het P
 rovinciaal Inrichtingsplan, gestart worden met bouwrijp maken en de
gronduitgifte.
Risico’s
•	De regelgeving op het gebied van de nieuwe Omgevingswet en de toepassing
daarvan is (nog) niet duidelijk;
•	Regelgeving m.b.t. Wet natuurbescherming (stikstofdepositie) is nog niet
duidelijk/niet werkbaar. Hierdoor komt vestiging van nieuwe bedrijven en
uitbreiding van bestaande bedrijven op IPM niet van de grond.
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Waar zetten wij in 2021 extra op in
1.Inventarisatie en actualisatie risicocontouren
In 2020 is gebleken dat de risicocontour op het IPM voor de EO-leiding niet
juist was bepaald. Dit had een forse impact op de vestigingsmogelijkheden van
bedrijven, bij zowel nieuwbouw als uitbreiding/wijziging. Daarom checken we
in 2021 voor meerdere risicocontouren of ze op de juiste wijze zijn bepaald en
of er mogelijkheden zijn deze contouren te verkleinen. We richten ons in eerste
instantie op het IPM omdat daar uit te geven gronden liggen.
Risico:
• Geen medewerking bedrijven bij aanpassing risicostudies.

16

2. G
 ezamenlijke businesscase Shell/havenbedrijf niet teruggekochte
reservegronden Shell
In het in 2017 door het Havenbedrijf Moerdijk vastgestelde Masterplan IPM
is aangegeven dat de mogelijkheden verkend zouden moeten worden om tot
verkabeling van de huidige bovengrondse hoogspanningsleiding van Shell langs
de Chemieweg te komen teneinde een gunstiger verkaveling mogelijk te maken.
In 2018 is dit met name vanuit de grondexploitatie financieel verkend. Afgelopen
jaren is met Shell besproken een studie te doen naar de mogelijkheden hiertoe
en de consequenties hiervan. Daarbij is onder andere ook gesproken over het
veranderen van de aansluiting Chemieweg – Zuidelijke Randweg, de komst van
bedrijven die duurzame grondstoffen kunnen leveren en de wens voor een
LNG-tankstation. Omdat al deze onderwerpen samenkomen op een beperkt
gebied dat deels in eigendom is van het havenbedrijf en deels in eigendom van
Shell, is met de directie van Shell afgesproken te komen tot een gezamenlijke
businesscase hoe al deze ontwikkelingen op een verantwoorde manier kunnen
worden samengebracht. Dit project is in 2020 met een beperkte scope gestart.
Door de scopeverbreding is dit een veelomvattend project geworden dat komend
jaar moet leiden tot besluitvorming.
3. Huidige beheerlocatie herontwikkelen tot Energy Spot
Op dit moment stelt het Havenbedrijf een gedeelte van het gebied rondom het
Keteldiep ter beschikking als beheerlocatie aan haar serviceproviders. Deze locatie
wordt nu gebruikt als uitvalsbasis voor de beheer- en onderhoudswerkzaamheden
van de openbare ruimte van het haven- en industriegebied en voor de opslag
van bouwmaterialen en -materieel en de stalling van calamiteitenvoertuigen.
Wegens de strategische ligging nabij de Leidingenstraat Nederland ontwikkelen

we deze locatie tot een uitgeefbaar terrein voor bedrijven die in het kader van
de energietransitie de haven beter willen verbinden met de leidingenstraat. Dit
leidt er tevens toe dat zal worden gezocht naar een alternatieve locatie voor een
beheerlocatie.
Risico:
•	Het kan onmogelijk blijken een alternatief perceel of bestaande locatie te
vinden waarmee de optimale balans tussen opbrengsten, risico’s en kosten bij
de herinrichting van een beheerlocatie niet wordt behaald.

Milieu
Visie
Het havenbedrijf realiseert een duurzame groei en intensivering zonder toename van
de milieudruk op de omgeving. Door het sluiten van decentrale ketens, het benutten
van kansen en innovaties op het gebied van onder andere hernieuwbare energie, neemt
de ecologische footprint niet toe.
Wat willen wij bereiken
Het havenbedrijf heeft een actueel inzicht in de milieu hygiënische belasting van
de b
 eheerde terreinen door dit te monitoren. Dit inzicht is de basis om activiteiten
waar mogelijk te verbeteren met als doel de milieugebruiksruimte zo goed mogelijk
te b
 eheren en waar mogelijk te verkleinen. Het havenbedrijf voldoet aan goed
‘nabuurschap’ door feitelijke milieu-informatie transparant en tijdig met de omgeving
te communiceren, en door milieuprestaties en eventuele verbeteringen inzichtelijk te
maken.
Risico’s
•	De regelgeving op het gebied van de Natuurbeschermingswet en de
toepassing daarvan is complex en (nog) niet eenduidig;
•	Gevestigde bedrijven hebben een eigen verantwoordelijkheid voor omgang
met het milieu en maken binnen het kader van wet- en regelgeving hun eigen
keuzes. Daardoor is niet altijd het belang van het havenbedrijf of van andere
bedrijven gediend.
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Waar zetten wij in 2021 extra op in
1. Milieugebruiksruimte: tool stikstofuitstootmonitor
Door jurisprudentie is duidelijk geworden dat uitvoering van de Natuurbe
schermingswet scherp wordt gevolgd. Dit komt mede doordat landelijk de
autonome daling van de stikstofuitstoot lager uitvalt dan is berekend. Voor het
gehele Logistiek Park Moerdijk willen we, nu het provinciaal inrichtingsplan
onherroepelijk is, op basis van dezelfde Passende beoordeling een vergunning
in het kader van de Natuurbeschermingswet verkrijgen. Bedrijven hoeven dan
niet individueel deze vergunning aan te vragen. Om de stikstofuitstoot voor alle
bedrijfskavels te kunnen verkavelen zullen we een tool moeten ontwikkelen. In
tweede instantie bezien we of deze tool ook voor het haven- en industrieterrein
Moerdijk toepasbaar is.
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Risico:
•	Technisch is stikstofuitstoot en –depositie veel lastiger te modelleren en
te beheren dan geluid. Daarnaast is de wetgeving met betrekking tot de
Natuurbeschermingswet nog in beweging en zijn provincies bezig met het
ontwikkelen van eigen instrumenten. Dit levert onzekerheden op over de
inrichting van deze tool.
2. Opstellen facetbestemmingsplan geluid
In 2020 is gebleken dat de geluidbelasting in Klundert aan de grens zit zoals
bepaald bij de bepaling van het gezoneerde industrieterrein. Wel zijn er nog
wettelijke rekenkundige mogelijkheden om enige geluidruimte te c reëren.
Om te voorkomen dat deze geluidruimte direct weer wordt ingenomen door
(niet te s turen/te beperken) aanvragen van bestaande bedrijven, is een
facetbestemmingsplan geluid nodig waarmee de resterende geluidruimte
verkaveld kan worden en daarmee grip ontstaat op de uitgifte. Omdat dit plan
door de gemeenteraad van Moerdijk moet worden vastgesteld, zal dit in nauwe
samenwerking met de reeds jaren bestaande werkgroep geluid (gemeente,
provincie, OMWB, havenbedrijf) plaatsvinden.
Risico’s:
• Bezwaren vanuit verschillende stakeholders;
• Besluitvorming gemeente.

3. Milieumonitor 2.0
De afgelopen jaren is ieder jaar de milieumonitor verschenen. Nut en noodzaak
van het hebben van een milieumonitor wordt niet ter discussie gesteld, maar
het idee leeft wel dat de inzet om te komen tot de huidige monitor gebruikt kan
worden om een breder toepasbare opzet te komen. Daartoe wordt in overleg met
alle betrokken partijen (overheden en bedrijven) een onderzoek gestart om te
bezien wat dan deze breder toepasbare opzet kan zijn.
Risico‘s:
•	Te veel verschillende partijen die te veel verschillende belangen nastreven
waardoor geen gedeelde mening ontstaat over de “juiste” opzet;
•	Streven naar een te complete monitor waarvoor onvoldoende gegevens
makkelijk beschikbaar zijn.

Duurzaamheid
Visie
Het haven- en industrieterrein Moerdijk ontwikkelt zich tot het knooppunt van
duurzame logistiek en procesindustrie in de Vlaams-Nederlandse Delta. Daarbij zetten
we in op een duurzame, klimaatbestendige en energie neutrale omgeving met een
balans in People, Planet en Profit.
De bedrijfsprocessen zijn vergroend en de ecologische footprint is zo beperkt mogelijk.
Bedrijven werken intensief samen in decentrale ketens (circulaire economie) en leveren
een bijdrage aan een duurzaam sociaaleconomisch leefklimaat in de regio.
Het havenbedrijf is een actieve partner voor de bedrijven op dit gebied en heeft een
voorbeeldfunctie. Daarom zorgt het havenbedrijf ervoor dat de eigen bedrijfsvoering zo
duurzaam mogelijk is, inclusief de invulling van commerciële activiteiten en het beheer
van de openbare ruimte.
Wat willen wij bereiken
Het havenbedrijf verbindt bestaande en nieuwe bedrijven om reststromen zoals stoom,
warm water en CO2 als vernieuwde grondstof te kunnen gebruiken. Door ontwikkeling
en exploitatie van nieuwe energiesystemen wordt het huidige elektriciteitsnetwerk e fficiënter en duurzamer. Al deze ontwikkelingen leveren een bijdrage aan het
realiseren van een klimaatbestendig en energieneutraal haven- en industrieterrein.
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Het havenbedrijf handelt ecologisch verantwoord in het beheer en speelt in op
ecologische mogelijkheden zoals met tijdelijke natuur.
Risico’s
•	De haalbaarheid van duurzaamheidskansen en innovaties is afhankelijk van
(nieuwe) wet- en regelgeving;
•	Om succesvolle ontwikkelingen te realiseren zijn we afhankelijk van
medewerking, commitment en innovatieve krachten van bedrijven en
vergunningverlenende instanties.
Waar zetten wij in 2021 extra op in
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1. Voorbereiding solarpark 2e fase
In het najaar van 2020 zal het Waterschap naar verwachting een besluit nemen
of het mogelijk is een zonnepark te ontwikkelen op de waterkering in ons gebied.
Dat betekent dat in 2021 de verdere voorbereiding zal worden opgestart, te
weten een businesscase en besluitvorming m.b.t. de economische haalbaarheid,
aanvraag omgevingsvergunning en aanvraag SDE-subsidie.
Risico’s:
•	Netbeheerder geeft geen toestemming voor aanlevering opgewekte
elektriciteit;
•	Economisch niet haalbaar door eisen ten gevolge van plaatsen op
waterkering.
2. Decarbonisatieplan Moerdijk
Met TNO wordt op dit moment gesproken over een integraal decarbonisatieplan
voor het haven- en industrieterrein Moerdijk. Dit plan is voor ons een belangrijke
bouwsteen in het kader van het opstellen van een Cluster Energie Strategie voor
het energiecluster Rotterdam – Moerdijk. Het moet dan ook een samenhangend
plan zijn met een horizon voor de lange termijn. Het plan behelst een overzicht
waarin alle projecten inzichtelijk gemaakt worden en waarin geen essentiële
stappen ontbreken op weg naar een energieneutraal terrein. TNO is gevraagd om
met een aanpak te komen waarin we met de bedrijven en stakeholders komen
tot een samenhangend plan. Synergie en industriële symbiose zijn hierbij de
sleutelwoorden.

Risico:
• Bedrijven verlenen geen medewerking.
3. Quick wins Plaza omlijsting
Afgelopen periode is vanuit de herijking van de gebiedsvisie Plaza/de Entree en
omgeving een helder uitvoeringsprogramma ontstaan.
Hierbij is geconstateerd dat de omgeving steeds meer als wandel- en
verblijfsgebied gebruikt wordt door werknemers en bezoekers van de Plaza.
Op basis hiervan zijn verschillende quick wins geïdentificeerd waarmee ook
de d
 uurzaamheid en ecologische waarde van het gebied versterkt wordt. Deze
quick wins betreffen een groene inrichting van de omgeving Plaza met o.a.
wandelpaadjes, bruggetjes en bankjes.
Risico:
•	Indien er geen aanpassingen aan de Plaza en omgeving worden gedaan, blijft
dit gebied achter ten opzichte van de behoeften en wordt de ecologische zone
niet versterkt.
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Programma
Veiligheid & Havenmeester
Veiligheid
Visie
Veiligheid en economische ontwikkeling kennen een gespannen verhouding, maar
tegelijkertijd zijn ze onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het havenbedrijf ziet beide
niet als tegenstelling, maar als symbiose die wij goed moeten organiseren. Economische
ontwikkeling van het haven- en industriecomplex kan en mag niet ten koste gaan van
de veiligheid - en dus - van de leefbaarheid van de omgeving. Bovendien verhoogt een
veilig complex de economische aantrekkelijkheid van Moerdijk. Daarom is veiligheid ook
een belangrijk visitekaartje.
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Het haven- en industriecomplex van Moerdijk is én blijft excellent in totale veiligheid en
wil uitgroeien tot het veiligste terrein in zijn soort binnen de Vlaams-Nederlandse Delta.
Het streven is gericht op een toekomstbestendige veiligheidssituatie. Dit betekent
enerzijds het updaten, finetunen en doelmatiger inzetten van bestaande maatregelen
en voorzieningen. Anderzijds is er sprake van nieuwe initiatieven, die leiden tot
aanvullende maatregelen en voorzieningen.
In de recentelijk vastgestelde Veiligheidsvisie 2030 hebben we geschetst welke
veiligheidsdomeinen we binnen Port of Moerdijk onderscheiden en welke rol we
hierbinnen als havenbedrijf willen spelen.
Wat willen we bereiken
Aandacht en zorg voor veiligheid maakt integraal deel uit van onze reguliere taken en
werkzaamheden. We vervullen onze rol van havenmeester en Port Security Officer. Als
wegbeheerder gaan we over de verkeersveiligheid op het haven- en industrieterrein. En
uiteraard waken we als terreinbeheerder over de veiligheid van het totale territoir. Op
weg gaan naar excellente veiligheid impliceert dat we ‘ons werk in uitvoering’ verder
professionaliseren.
Daarnaast willen we fungeren als spin in het web en dus binnen het netwerk van alle
bij veiligheid betrokken partijen. Als regisseur hebben we vooral een verbindende
rol. We brengen partijen bij elkaar en zorgen voor resultaatgerichte samenwerkings
verbanden. We willen het pluspakket dat de voorzieningen als collectieve beveiliging,

 ubliek-private brandweerzorg en gezondheidsvoorzieningen bevat versterken. Ook
p
de verdere uitbouw van het Haven Moerdijk Coördinatie Centrum (HMCC) behoort
daartoe.
Tot slot behartigen we gezamenlijke belangen op het gebied van veiligheid. We treden
op als pleitbezorger en waar nodig als lobbyist. We zijn het bruggenhoofd dat ervoor
zorgt dat de veiligheidsbelangen op diverse niveaus (lokaal, regionaal, nationaal)
onder de aandacht komen. We wenden onze invloed ook aan voor besluitvorming
over p
 rocedures en wet- en regelgeving waarmee de veiligheid van het haven- en
industrieterrein is gediend.
Risico’s
•	Nieuwe technologieën bieden kansen voor optimalisering van (integrale)
processen, maar brengen ook nieuwe kwetsbaarheden met zich mee;
•	Capaciteit van overheden op het gebied van toezicht, handhaving
en o
 psporing staat onder druk door prioritering van mainports en
kerntakendiscussies.
Waar zetten wij in 2021 extra op in
1. Lessen uit PASSAnT
Binnen het Interregionaal-project PASSAnT (waar het Havenbedrijf Moerdijk
partner in is) zijn de afgelopen drie jaar hoogtechnologische veiligheidsoplossing
voor havens ontwikkeld. Door de coronacrisis heeft dit project iets vertraging
opgelopen en worden in 2021 demonstratiedagen georganiseerd waarin de
ontwikkelingen worden getoond aan de buitenwereld. Daarnaast verkennen we
zelf, in samenwerking met de Stichting Beveiliging Industrieterrein Moerdijk, hoe
we de ervaringen en ontwikkelde producten uit het project kunnen toepassen
binnen ons beveiligingsconcept en overwegen deelname aan een eventueel
vervolgproject. De juridische inzichten inzake kunstmatige intelligentie die we in
2020 hebben opgedaan nemen we hier nadrukkelijk in mee.
Risico:
•	Doordat binnen het project sprake was van experimentele ontwikkeling, duurt
het mogelijk nog enige tijd voordat producten daadwerkelijk op de markt
komen.
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2. Drones

nemen blinde vlekken weg
In 2020 hebben we verkend hoe drones een aanvulling kunnen zijn op het
beveiligingsconcept en andere veiligheidsaanpakken. Hieruit is gebleken dat
drones blinde vlekken binnen het beveiligingsconcept kunnen wegnemen.
Voor een effectieve inzet is het wel vereist dat deze drones ‘geautomatiseerd’ zonder piloot op de grond – kunnen opereren. Juridisch is het in Nederland door
nieuwe wetgeving vanaf 2021 mogelijk om drones op deze wijze in te zetten. In
samenwerking met de Stichting Beveiliging Industrieterrein Moerdijk willen we
dit in 2021 integreren in ons beveiligingsconcept, waarna we de drones ook willen
inzetten voor andere (veiligheids-)toepassingen.
Risico:
•	Er is sprake van nieuwe wetgeving en een bijbehorend vergunningstelsel. Doordat implementatie en inrichting hiervan nog volop loopt, kan de
toekenning van een vergunning erg lang duren.
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3. Bewustwordingscampagne havenmedewerkers
Georganiseerde (drugs)criminaliteit is een fenomeen waar havens (ongevraagd)
mee te maken hebben en dat politiek-bestuurlijk veel aandacht heeft. Samen met
North Sea Port en onder andere politie, douane, Koninklijke Marechaussee en
Taskforce/RIEC hebben we onlangs een uitvoeringsprogramma gepresenteerd om
de aanpak hiervan te versterken. Veel ondernemers en havenmedewerkers zijn
zich echter nog niet bewust van de risico’s die met deze vorm van criminaliteit
gepaard gaan. Met de genoemde partners starten we daarom een campagne om
de bewustwording van havenmedewerkers aangaande risico’s van criminele-/
ondermijningsactiviteiten te vergroten. Hierbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld communicatieactiviteiten, e-learning voor medewerkers, trainingen aan HR
professionals en bedrijfsbezoeken.
Risico:
•	Voor veel personen werkzaam op het haven- en industrieterrein is deze
problematiek mogelijk een ‘ver-van-mijn-bed-show’, waardoor het moeilijk is
hen op effectieve wijze te bereiken.
4. Uitwerken collectieve veiligheidsvoorzieningen Logistiek Park Moerdijk
Op het haven- en industrieterrein Moerdijk zijn in de loop van de jaren diverse
collectieve voorzieningen op het gebied van veiligheid ontstaan, waaronder op
het gebied van beveiliging en (bedrijfs)brandweerzorg. In 2021 wordt gestart met

de uitgifte van het Logistiek Park Moerdijk (LPM). Met onze partners, zoals de
Stichting Beveiliging Industrieterrein Moerdijk en de Stichting Bedrijfsbrandweer
Moerdijk werken we uit hoe de collectieve veiligheidsvoorzieningen er voor het
LPM uit komen te zien.
Risico:
•	Doordat het LPM qua bedrijvigheid een ander soort dynamiek kent dan een
groot gedeelte van het huidige terrein, zijn collectieve voorzieningen moeilijk
inpasbaar.

Havenmeester
Visie
Een vlotte, veilige, schone en beveiligde afwikkeling van het scheepvaartverkeer is
van cruciaal belang voor het functioneren van het haven- en industrieterrein Moerdijk
als vierde zeehaven van Nederland. De toename van scheepvaartbewegingen en de
diversiteit van vaarweggebruikers vragen blijvend aandacht voor goede en veilige
begeleiding. De havenmeester houdt 24/7 toezicht op de orde en veiligheid in de haven
en geeft daarbij uitvoering aan de havenverordening. Havenafvalplannen, kwalitatief en
kwantitatief goede wachtvoorzieningen en sterke informatievoorzieningen zijn daarbij
een vanzelfsprekendheid.
Als zeehaven is Moerdijk ook een toegang tot Europa. Dat brengt naast vele voordelen ook verplichtingen en verantwoordelijkheden met zich mee. Dit geldt zowel
op het gebied van terrorismedreiging als op het gebied van volksgezondheid. De
Havenbeveiligingswet - in het kader van de International Ship and Port facility Security Code (ISPS) – stelt eisen aan de beveiliging van schepen, havenfaciliteiten en
overheidsinstellingen. De havenmeester is door de burgemeester van Moerdijk als
bevoegde autoriteit gemandateerd als Port Security Officer, die is belast met uitvoering
van de wettelijke voorschriften.
Wat willen wij bereiken
De haven van Moerdijk is een vlotte en veilige haven voor alle gebruikers. Daarom is
de interne en externe informatievoorziening op orde en wordt voldaan aan nationale
en internationale wet- en regelgeving. Dit bereiken wij onder meer door te kiezen voor
nieuwe technologische mogelijkheden in computersystemen en slimme koppelingen
van port community-systemen met ons eigen havenmanagementsysteem. Systematisch,
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steekproefsgewijs uitgevoerde controles van onze computersystemen dragen daarnaast
bij aan de robuustheid van die koppelingen.
Bij calamiteiten heeft het havenbedrijf direct relevante informatie beschikbaar,
bijvoorbeeld over de gevaarlijke lading aan boord van (zee)schepen. Met andere
overheden zorgen wij voor een veilige vaarweg naar en van Moerdijk waarbij alle
verkeersdeelnemers begeleid kunnen worden.
Voor wachtende (binnenvaart)schepen zijn voldoende wachtligplaatsen beschikbaar. Deze ligplaatsen zijn uitgerust met mogelijkheden die in een moderne,
veilige en d
 uurzame haven thuishoren. Denk hierbij aan auto afzetplaatsen,
walstroomvoorzieningen en draadloos internet. Om duurzaamheid in de haven blijvend
te stimuleren krijgen aantoonbaar schone schepen een korting op het havengeld en
stimuleert het havenbedrijf het gebruik van LNG als brandstof.
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Risico’s
•	De vaarweg naar de haven van Moerdijk ligt binnen het beheersgebied van
andere bevoegde autoriteiten. Maatregelen binnen dit gebied voor een vlotte
en veilige doorvaart kunnen hierdoor niet worden afgedwongen;
•	De vele ontwikkelingen op het gebied van digitalisering binnen de logistieke
keten maakt het lastig te voorspellen welk initiatief een ‘gamechanger’ gaat
worden.
Waar zetten wij in 2021 extra op in
1. Veilige opstapplaatsen roeiers
Ten behoeve van de veiligheid op het water en bij laad- en losactiviteiten is
het van belang dat schepen deugdelijk worden afgemeerd. Het vastleggen van
zeeschepen gebeurt door ‘roeiers’, die trossen vanaf het schip bevestigen aan
bolders op de wal. Uit onze nautische risico-inventarisatie is gebleken dat de
roeiers bepaalde bolders in de haven - met name op glooiingen - erg moeilijk kunnen bereiken, wat leidt tot ARBO-risico’s. In 2021 realiseren we in het
openbaar gebied veilige opstapplaatsen die toegang geven tot de bolders en
bewegen we terminalexploitanten ertoe hier ook in te voorzien.
Risico:
•	Voor bolders op private terreinen zijn we afhankelijk van de exploitant van
een terminal, waardoor het veel inzet vraagt om tot een gewenste situatie te
komen.

2. Loodsplicht regime: duidelijkheid voor klanten
De afgelopen jaren hebben we gemerkt dat voor veel (nieuwe) klanten
onduidelijkheid bestaat over rechten en plichten omtrent loodsplicht(ontheffing).
In 2021 treedt daarnaast de wetgeving rondom ‘Loodsplicht Nieuwe Stijl’ in
werking. Daarnaast wordt de risicoanalyse voor het splitsingspunt Hollands Diep
- Dortsche Kil afgerond op basis waarvan de minister van I&W wordt geadviseerd
over (aanvullende) veiligheidsmaatregelen. Deze kunnen tevens betrekking
hebben op de loodsplicht. Op basis van deze nieuwe uitgangssituatie maken we
heldere communicatiemiddelen - zoals een infographic en/of een a nimatievideo
- waarmee (potentiële) klanten duidelijkheid kan worden verschaft over de
loodsplicht.
Risico:
•	De nieuwe uitgangssituatie leidt nog niet tot een gewenste situatie voor
(nieuwe) klanten, waardoor vragen over uitbreiding van ontheffingsmogelijk
heden blijven terugkomen.
3. Stroomlijnen operationele processen HMCC
Afgelopen jaren hebben we processen binnen het Haven Moerdijk Coördinatie
Centrum (HMCC) verder geprofessionaliseerd. Extern worden vanuit o.a.
overheden en leveranciers steeds hogere eisen gesteld aan onze dienstverlening.
Ook intern leggen we de lat voor onszelf steeds hoger. Daarom structureren
en stroomlijnen we onze operationele processen, zodat onze dienstverlening
toekomstbestendig is geborgd.
Risico:
•	Het borgen en up-to-date houden van processen is geen eenmalige actie,
maar vraagt continue aandacht.
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Programma
Infrastructuur en Beheer
Infrastructuur
Visie
Het havenbedrijf zorgt voor duurzaam (door)ontwikkelen van arealen binnen het
beheergebied, zodat bedrijven optimaal kunnen opereren. Goede faciliteiten zorgen
immers voor een sterke uitgangspositie. Daarbij gebruiken wij alle modaliteiten: weg,
water, spoor, datatransport en (buis)leiding. Om dit te bereiken zet het havenbedrijf in
op goede relaties en overlegstructuren met collega-beheerders en externe partners,
zoals de gemeente Moerdijk, Waterschap Brabantse Delta, Rijkswaterstaat, ProRail en
LSNed.
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De werkzaamheden voert het havenbedrijf projectmatig uit, in overleg met de
betrokken bedrijven en binnen de gestelde kaders van budget, tijd en kwaliteit.
Projectmanagement blijft in handen van het havenbedrijf. De voorbereiding en
uitvoering wordt via tenders en marktuitvragen bij externe partijen belegd. In de
ontwerpfase van deze werkzaamheden is gedegen aandacht voor duurzaamheids- en
innovatieaspecten in zowel inhoud, contractvorm als gunningscriteria die toepasbaar
zijn in de realisatie en het beheer. Voorwaarde hierbij is dat deze aspecten de total cost
of ownership en lifecyclecosting gunstig beïnvloeden.
Wat willen wij bereiken
De arealen van het haven- en industrieterrein, en daarmee de vervoersmodaliteiten
weg, water, spoor, datatransport en (buis)leiding, zijn en blijven geschikt voor
marktontwikkelingen en marktvragen, veranderende wet- en regelgeving en
verandering in samenwerkingen. Dit wordt bereikt door een integrale benadering en op
een maatschappelijk verantwoorde wijze. De integrale beleving van het terrein door de
klant is hiermee doelmatig, koersvast en toekomstgericht.
Risico’s
•	De ontwikkelingen bij aanpalende publieke en private partijen waarmee de
infrastructuur van het haven- en industrieterrein in verbinding staat;
•	De mogelijke verandering in wet- en regelgeving en samenwerkingen kunnen
sterk van invloed zijn op de (door)ontwikkeling van de arealen.

Waar zetten wij in 2021 extra op in
1. Optimalisatie en integraal lange termijn onderzoek aansluitingen 25, 26 en 27
In 2021 brengen wij op basis van een integraal verkeersmodel de
verkeerscirculatie, doorstroming en bereikbaarheid op middellange en lange
termijn van en naar de afritten van de A17 samen met collega wegbeheerders
verder in beeld.
Specifiek voor de aansluiting van de Entree met afrit 26 van de A17 is in 2020
in samenwerking met Rijkswaterstaat (RWS) een inventarisatie gemaakt van de
benodigde verkeerskundige ingrepen om de doorstroming en verkeersveiligheid op korte en middellange termijn te borgen. In 2021 verrichten we nader
onderzoek om tot een definitief ontwerp te komen, maken we met RWS afspraken
over de kostenverdeling en bereiden we de openbare ruimte voor op te nemen
maatregelen.
Risico’s:
•	Doordat meerdere partijen belangen en verantwoordelijkheden hebben
hierbij, kan het komen tot (financiële) overeenstemming, ingewikkeld zijn;
•	Beschikbaarheid van deze financiële middelen is hierin niet vanzelfsprekend
maar meer een traject van lobby/aanvraag financiële middelen op zowel
provinciaal als rijksniveau. Dit vergt tijd.
2. Beter zicht op risico’s uit klimaatstresstest
In 2020 heeft de Gemeente Moerdijk een klimaatstresstest voor de gehele
gemeente inclusief het haven- en industrieterrein Moerdijk uitgevoerd. Hierin
zijn de potentiële kwetsbaarheden voor de vier relevante klimaatthema’s
(wateroverlast, droogte, hitte en waterveiligheid) geïdentificeerd.
In 2021 realiseren we een meetnetwerk waarmee data over onder andere
bermverzadiging en grondwater- en slootwaterstanden kan worden verzameld.
Hiermee zorgen we ervoor dat de geïdentificeerde kwetsbaarheden beter kunnen
worden gemonitord door deze data te ontsluiten in het Geo Informatie Systeem
(GIS) en combineren met andere relevantie metadata.
Vanuit de afspraak in het watermanagementplan ondersteunen we de gemeente
Moerdijk om de dialoog met de bedrijven te starten om in gezamenlijkheid tot
maatregelen te komen die hier een bijdrage aan kunnen leveren.
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Risico’s:
•	Als de klimaatstresstest niet specifiek wordt gemaakt, ontstaat er geen inzicht
in de aspecten wateroverlast, overstromingskans, hittestress en droogte;
•	Dialoog en samenwerking met onze ‘waterpartners’ en bedrijven is
noodzakelijk voor het succesvol treffen van maatregelen tegen klimaatstress.
3. Civieltechnisch bouwrijp maken fase 1 Logistiek Park Moerdijk
Na het definitief worden van het provinciaal inpassingsplan is direct gestart met
het bouwrijp maken van het Logistiek Park Moerdijk (LPM). In 2021 maken wij
fase 1 volledig bouwrijp, met als doel dat eind 2021 de eerste bouwactiviteiten
kunnen plaatsvinden.
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Risico’s:
•	In het provinciaal inpassingsplan zijn diverse voorwaardelijke werkzaamheden
genoemd die eerst gereed dienen te zijn alvorens de bouwactiviteiten van
nieuwe bedrijven kunnen starten.

Beheer nat
Visie
Het havenbedrijf heeft een goed bereikbaar en beschikbaar nat areaal, inclusief de
kades en bodemligging van de insteekhavens. Met een optimale bereikbaarheid en
beschikbaarheid van het areaal faciliteert het havenbedrijf het bedrijfsleven tegen
acceptabele kosten. Het havenbedrijf heeft als regieorganisatie het dagelijks beheer
van dit areaal uitbesteed met een integraal beheercontract aan een marktpartij. Het
areaal nat heeft een gegarandeerde kwaliteit en beschikbaarheid, die essentieel is
voor de bedrijfsvoering van ons en onze klanten. Wet- en regelgeving, maatschappelijk
verantwoord ondernemen, beheren met visie en respect voor milieu en leefomgeving
staan hierbij centraal.
Wat willen wij bereiken
De beheerde kapitaalgoederen haven, kades en pieren zijn goed bereikbaar en
beschikbaar voor de zee- en binnenvaartschepen die Moerdijk kunnen bereiken.
Duurzaamheid, lifecyclecostingbenadering, proactief onderhoudsmanagement en
systeemgerichte contractbeheersing (SCB) zijn hierbij het uitgangspunt.

Risico’s
• Incorrect gebruik van het areaal door derden;
•	Klimatologische omstandigheden, zoals de kwaliteit en temperatuur van het
water;
•	De mogelijke verandering in wet- en regelgeving en samenwerkingen kunnen
sterk van invloed zijn op de verdere ontwikkeling van de arealen.
Waar zetten wij in 2021 extra op in
In 2021 zijn geen bijzondere activiteiten op het vlak van beheer nat gepland.

Beheer droog
Visie
Het havenbedrijf streeft naar een schoon, heel en veilig haven- en industrieterrein
Moerdijk. Duurzaamheid, (door)ontwikkelen van arealen binnen het beheergebied en
optimale beschikbaarheid gaan hierbij hand in hand.
Met een optimale beschikbaarheid van het areaal faciliteert het havenbedrijf het
bedrijfsleven tegen acceptabele kosten. Het areaal vormt daarmee een visitekaartje
voor het havenbedrijf en de gevestigde bedrijven op het haven- en industrieterrein. Het
havenbedrijf heeft het dagelijks beheer van de openbare ruimte uitbesteed met een
integraal beheercontract aan een marktpartij. Contracteisen zijn vanuit systeemgericht
contractbeheer gebaseerd op vastgestelde normen zoals de NEN en CROW. Hiermee
heeft het havenbedrijf ook de budgetten voor de middellange en lange termijn bepaald,
zodat continuïteit gewaarborgd is. Continue aandacht voor onderdelen als wet- en
regelgeving, maatschappelijk verantwoord ondernemen, beheren met visie en respect
voor milieu en leefomgeving is en blijft geborgd.
Wat willen wij bereiken
De door het havenbedrijf beheerde kapitaalgoederen wegen (inclusief wegmeubilair),
riool (inclusief gemalen), groen, kunstwerken en openbare verlichting zijn goed
bereikbaar en beschikbaar. Duurzaamheid, lifecyclecosting-benadering, proactief
onderhoudsmanagement en systeemgerichte contractbeheersing (SCB) zijn hierbij het
uitgangspunt. Op die manier dragen deze kapitaalgoederen bij aan de realisatie van de
ambities en ontwikkelingen van het haven- en industrieterrein.
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Het havenbedrijf kan te allen tijde de staat van haar complete areaal aantonen. Op
functionele eisen kan het havenbedrijf op afstand sturing geven aan het beheer.
Daarmee blijft het areaal fungeren als visitekaartje voor ons en het bedrijfsleven.
De duurzaamheidsambities van het havenbedrijf worden ook in dit programma
gerealiseerd. Zo zorgt het havenbedrijf ervoor dat bedrijven en werknemers het werken
op en bezoeken van het haven- en industrieterrein als aangenaam en prettig ervaren.
Risico’s
•
•
•
•

De wijze en mate waarop gebruikers de openbare ruimte gebruiken;
Grotere en stelselmatige verschuivingen in modal split;
Wijzigende wet- en regelgeving;
Technologische en klimatologische ontwikkelingen.

Waar zetten wij in 2021 extra op in
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1. Pilot ‘uitbreiding 3D-digitale inspectie natte infra met droge infra m.b.v. drones’
Na een eerdere succesvolle inzet van sonar technologie voor
onderwaterinspecties zet het havenbedrijf zich in 2021 in op het verder in op het
in 3D-beeld brengen van haar areaal met focus op de waterlijn en de droge infra.
Ook maken we met behulp van drones een hoogtekaart van het IPM en zetten we
drones voor de eerste maal in voor het verrichten van inspecties.
•	Door uitvoering van deze pilot doen we ervaring op in het ontwikkelen van
een Digital Twin van het areaal en om uiteindelijk te komen tot een Predictive
Twin, waarmee voorspellingen voor beheer en onderhoud kunnen worden
gedaan en effecten kunnen worden gemodelleerd.
Risico:
•	Als het havenbedrijf nu niet start met de ontwikkeling van digital en
predictive twins moeten we later een inhaalslag doen om dit te koppelen aan
inrichtingsvraagstukken en het bouwrijp maken van LPM. Deze kunnen in een
“green field” inrichting vaak eenvoudig worden geïmplementeerd.
2. Innovatie en duurzaamheid in beheer droge infra
Samen met onze serviceprovider en adviseurs zetten we in 2021 in op een tweetal
projecten die invulling geven aan de ambities uit het assetmanagementcontract
voor ‘droge infrastructuur’ op het gebied van duurzaamheid en innovatie.
•	We breiden onze grondstoffenbank uit met een communicatietool met
‘marktplaatsstructuur’ waarbij andere zoals bedrijven op het terrein hun

a anbod aan afvalstoffen en vraag naar afvalstoffen als grondstof kunnen
plaatsen.
•	We zetten in op innovatief inspecteren van onze verhardingen. Waar de
inspecties voorheen door een fysiek aanwezige inspecteur analoog werden
uitgevoerd, is het inmiddels steeds meer mogelijk om inspecties rijdend uit
te voeren zonder hinder voor overig verkeer en kostbare verkeersmaatregelen, hierbij is het tevens mogelijk de stroefheid van het asfalt te meten.
Ook de beoordeling wordt steeds meer uitgevoerd met behulp van Artificial
Intelligence. Door steeds sneller en consistenter te inspecteren zijn accuratere
voorspellingen te doen (smart maintenance).
Risico’s:
•	De weg naar een grondstoffenbank die breed is te gebruiken is nog
onduidelijk. Door het project te groot aan te vliegen bestaat het risico te lang
in de fase van onderzoek en overleg te blijven hangen. Daarom beginnen we
klein en proberen we vanuit daaruit te bouwen;
•	De ontwikkeling van de methodieken rondom innovatief inspecteren
verloopt sneller dan de bijbehorende normeringen. Inspectieresultaten en
beoordelingen kunnen hierdoor mogelijk niet tijdig onderbouwd worden op
basis van geldende normen.
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Programma Bedrijfsvoering
Bestuur, Strategie en Public Affairs
Visie
In 2030 is de Vlaams-Nederlandse Delta een sterk netwerk dat bestaat uit een
samenwerking van concurrerende en complementaire havens waarbij Moerdijk hét
knooppunt is voor duurzame logistiek en duurzame chemie en procesindustrie.
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De economische vitaliteit van het haven- en industriecomplex is gebaat bij maatregelen
en investeringen die de aantrekkelijkheid en veiligheid van de omgeving voor haar
bewoners ook in de toekomst waarborgen. Om de robuustheid van realisatie van onze
ambities te waarborgen wordt ingezet op nieuwe verdienmodellen en structurele
samenwerkingsverbanden.
Al deze doelstellingen van de Havenstrategie vragen van het Havenbedrijf Moerdijk
een verdere en blijvende professionalisering en een slagvaardige organisatie, omdat
versterking van de verdiencapaciteit en beperking van de risico’s noodzakelijk zijn.
Wat willen we bereiken
De haven van Moerdijk heeft een stevige positie binnen de Vlaams-Nederlandse Delta
door blijvend in te zetten op de unieke en complementaire activiteiten in Moerdijk.
Versterking binnen het Vlaams-Nederlandse netwerk vraagt een intensieve inzet
richting stakeholders om onze belangen te waarborgen. Wij zijn actief op verschillende
niveaus (regionaal, nationaal, internationaal) en in meerderde netwerken. Bijvoorbeeld
de Branche Organisatie Zeehavens. Actief bijdragen aan dit soort netwerken werkt als
katalysator voor het realiseren van onze ambities.
Het havenbedrijf positioneert zich als constructieve samenwerkingspartner in de regio.
Dankzij de Omgevingstafel is er een gestructureerde organisatie, waarin bewoners,
bedrijven en overheden met elkaar overleggen en informatie uitwisselen. Bewoners
worden zo in staat gesteld mee te denken en te handelen op het gebied van vorm
en inhoud van uitvoering. Een heldere rolverdeling, transparante communicatie
en afspraak = afspraak vormen het kenmerk van deze organisatie. Wij staan voor
transparantie in besluitvorming en het openbaar maken van besluiten en cijfermatige
informatie.

Risico’s:
•	Het haven- en industrieel complex Moerdijk is op economisch en logistiek
gebied onlosmakelijk onderdeel van de Vlaams-Nederlandse Delta.
Conjuncturele ontwikkelingen in deze delta bepalen in belangrijke mate ook
de robuustheid van de ambities voor Moerdijk;
•	De energietransitie, de duurzaamheidstransitie en de digitale ontwikkelingen
zijn onvoorspelbaar in snelheid en ontwikkelrichting, en daardoor lastig
beïnvloedbaar;
•	Politieke besluitvorming op cruciale dossiers van/voor het haven- en
industrieel complex Moerdijk kunnen gewenste ontwikkelingen vertragen of
stil leggen;
•	Externe factoren kunnen het imago van het havenbedrijf negatief
beïnvloeden.
Waar zetten wij in 2021 extra op in
1. Project realisatie uitvoeringsagenda Havenstrategie Moerdijk 2030
2021 is het laatste jaar waarin het projectteam Havenstrategie Moerdijk 2030
actief is. Hun inzet is verder aangescherpt tot zes strategische projecten rond
verduurzaming chemie, digitale haven, arbeidsmarkt & scholing. In 2021 bepalen de drie samenwerkende partijen hoe de samenwerking rond de uitvoering
Havenstrategie Moerdijk 2030 te continueren.
Risico’s:
• Onvoldoende mankracht voor de projectorganisatie;
•	Onvoldoende steun vanuit het (georganiseerd) bedrijfsleven op het haven- en
industrieterrein.
2. Strategische lobby dossiers
Uitgaande van onze PA Strategie worden lobbydossiers gestart en/of
geactualiseerd. In 2021 werken we vooral aan onze zichtbaarheid in (politiek)
Den Haag. De Tweede Kamer verkiezingen in maart 2021 zijn uitgelezen kans om
onze dossiers extra onder de aandacht te brengen. Voor de dialoog over onze
belangrijkste dossiers organiseren wij werkbezoeken voor regionale en nationale
stakeholders. Waar mogelijk trekken wij samen op met de bedrijvenkring VNO/
NCW Moerdijk.
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Risico’s:
• Externe partijen staan niet open voor het havenbedrijf;
• Het lukt niet een Moerdijk specifieke lobby boodschap te formuleren.

Juridische zaken
Visie
Het havenbedrijf is een betrouwbare en zorgvuldige organisatie. Transparant in zijn
dienstverlening en consequent in de waarborging van zijn juridische positie. Dit alles
met inachtneming van de eisen van redelijkheid en billijkheid. Het havenbedrijf voldoet
aan alle voor hem geldende wet- en regelgeving en gebruikt de ruimte die in die wet- en
regelgeving wordt gegeven optimaal voor een effectieve en efficiënte uitoefening van
zijn taak.
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Het havenbedrijf komt zijn verplichtingen na, niet alleen met zijn eigen kansen en
belangen als drijfveer, maar die van het haven- en industrieterrein Moerdijk als geheel.
Daar wordt continu aan bijgedragen door juridische en strategische advisering aan de
voorkant van het proces en door in te spelen op de verdere juridificering van handel en
maatschappij.
Wat willen wij bereiken
Een algeheel juridisch kwaliteitsbeleid gebaseerd op generieke juridische kennis draagt
structureel bij aan de steeds verdere professionalisering van het havenbedrijf en het
inzichtelijk maken en beheersen van (juridische) risico’s.
Het havenbedrijf organiseert zowel bij interne als bij externe besluitvorming het
juridisch advies aan de voorkant van het proces. Niet alleen voor de primaire p
 rocessen,
maar ook voor projecten. Dat betaalt zich uit in goed onderbouwde, begrijpelijke besluiten en overeenkomsten voor het havenbedrijf, zijn partners en andere
belanghebbenden.
Daar waar onverhoopt niet preventief kan worden gehandeld of meegedacht, wordt
door uitoefening van een adequate, correctieve functie optimale rechtsbescherming
van het havenbedrijf bereikt. Dit realiseert het havenbedrijf door het vlot en inzichtelijk
afhandelen van schadeclaims of klachten. Indien noodzakelijk, worden juridische
procedures gevoerd (ondersteund door specialistische, externe kennis).

Risico’s
•	Contractpartijen of belanghebbenden kunnen uit financieel en/of principieel
oogpunt geneigd zijn tot juridische acties tegen het havenbedrijf;
•	Partijen willen hun gelijk halen voor de (internationale) rechter of bij de
Europese Commissie;
•	Schadeclaims, door of vanwege de gerichtheid op groei van het haven- en
industrieterrein Moerdijk.
Waar zetten wij in 2021 extra op in
1. Implementatie van aanbevelingen uit audit contractmanagement
In 2020 hebben we een externe audit uit laten voeren op ons
contractmanagementsysteem. Op basis daarvan zijn aanbevelingen gedaan om ons contractmanagement te verbeteren. In 2021 implementeren
we (een b
 elangrijk deel van) die verbeterpunten. Zodoende tillen we ons
contractmanagement naar een hoger plan.
Risico:
•	Parallel aan dit implementatietraject zal de aanbesteding van ons ERP-systeem
plaatsvinden. De kans bestaat dat verbetervoorstellen niet of beperkt kunnen
worden doorgevoerd in een eventueel nieuw of ander ERP-systeem.
2. Periodieke herijking van ons inkoop- en aanbestedingsbeleid
Zoals inmiddels te doen gebruikelijk, houden we iedere twee jaar ons inkoopen aanbestedingsbeleid tegen het licht. Zo ook in 2021. Daarbij nemen we
onder andere de ontwikkelingen binnen het (Europese) aanbestedingsrecht
en o
 ntwikkelingen op het vlak van duurzaamheid nadrukkelijk mee in onze
overwegingen.
Risico:
•	De kans bestaat dat wij in het kader van deze herijking de meest recente
inzichten omtrent aanbesteden (onverhoopt) over het hoofd zien. Om deze
kans zo klein mogelijk te houden, laten wij ons bij de herijking begeleiden
door een externe partij met kennis van de laatste ontwikkelingen.
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Financiën
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en procesindustrie in de Vlaams-Nederlandse Delta. In deze profilering staan
waardecreatie, duurzaamheid en veiligheid centraal.

Visie
Het havenbedrijf heeft een gezonde financiële bedrijfsvoering die voldoet aan alle van
toepassing zijnde financiële wet- en regelgeving. Risico’s zijn daarbij aanvaardbaar en
inzichtelijk, zodat het havenbedrijf in control is en verantwoording kan afleggen aan
zijn bestuurders en aan de samenleving. Omdat er sprake is van publieke middelen is
transparantie van belang.

Als het gaat om de omgeving, dan is het van belang om niet ‘over de hoofden van
de bewoners’ te praten en te bepalen, maar om gezamenlijk op te trekken. De
verhouding tussen havenbedrijf, bedrijven en bewoners is gelijkwaardig als het gaat om
informatievoorziening, mogelijkheden voor constructief overleg en betrokkenheid bij
besluitvormingsprocessen die gaan over voor bewoners belangrijke onderwerpen.

Wat willen wij bereiken
Het havenbedrijf heeft een meerjarenbegroting die bestaat uit financiële en niet
financiële informatie waar op een systematische manier de koers van het HvB wordt
weergegeven en gestuurd kan worden.

Wat willen wij bereiken
Een heldere rolverdeling, transparantie en afspraak = afspraak zijn de uitgangspunten voor communicatie van het havenbedrijf om een gelijkwaardige relatie te
bewerkstelligen met en tussen bewoners en bedrijven.

Daarnaast is de planning- en controlcyclus effectief en efficiënt. Effectief door tijdig de
benodigde (financiële) stuurinformatie te verstrekken.

Bedrijven, overheden en omgeving kennen het haven- en industrieterrein Moerdijk
als hét knooppunt voor duurzame logistiek, duurzame chemie en procesindustrie. Het
havenbedrijf profileert zich als excellent en onderscheidend op deze gebieden.

Waar zetten wij in 2021 extra op in
1.Na implementatie nieuwe ERP realiseren van aanvullende stuurinformatie
Eerder hebben we Havenmanagement en Finance informatie beschikbaar
gemaakt in Microsoft Power-BI. Bedrijfsbreed gaan we inventariseren
welke (aanvullende) stuurinformatie gewenst is: Daarbij kijken we ook naar
betrouwbaarheid, tijdigheid, nauwkeurigheid en het aanscherpen van processen.
Op basis hiervan realiseren we de (aanvullende) tooling in 2022.
Risico:
• Onvoldoende acceptatie en eigenaarschap;
•	De gewenste aanvullende stuurinformatie is niet beschikbaar of kan niet
beschikbaar gemaakt worden.

Daarnaast zet het havenbedrijf marketingcommunicatie in ter ondersteuning van het
programma Commercie, waarbij wij ons nadrukkelijk presenteren als aantrekkelijke
vestigingsplaats in de topclusters.
Voor een goed ‘nabuurschap’ met de omgeving organiseert het havenbedrijf onderlinge
bekendheid tussen bewoners en bedrijven. Ook zet het havenbedrijf economische
revenuen in ten behoeve van vitaliteit en leefbaarheid van omliggende kernen via de
Vitaliteitsregeling.
Risico
•	Incidenten op het haven- en industrieterrein kunnen het vertrouwen dat is
opgebouwd door tijdige en transparante communicatie beschadigen.
Waar zetten wij in 2021 extra op in

Communicatie
Visie
De communicatie van het havenbedrijf is erop gericht het haven- en industrieterrein
Moerdijk te profileren als hét knooppunt van duurzame logistiek, duurzame c hemie

1. Organiseren van een open dag
Onbekendheid wegnemen en bouwen aan vertrouwen. Dat waren de
sleutelwoorden bij het organiseren van de eerdere open dagen. Vanwege het
grote succes, zowel qua bezoekers, publiciteit, als reacties van het publiek in 2018,
is het goed dit evenement wederom te organiseren.
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Risico’s:
• Bedrijven zijn vanwege corona terughoudend in toezegging van deelname;
•	Zo lang er geen vaccin is tegen het coronavirus, zijn grote evenementen
uitgesloten.
2. Optimalisatie website
Het doel van de corporate website van Port of Moerdijk is informeren, profileren,
conversie (interactie) en het zijn van een ‘digitaal visitekaartje’. Op dit moment
voldoet de website niet meer en zal is een optimalisatie nodig zijn om beter
aan te sluiten bij de positionering en voorwaarden. De optimalisatie bestaat uit
het vernieuwen van de content (op basis van de nieuwe Corporate Strategy),
opfrissen van designs, vereenvoudigen van structuur en upgraden van software.
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Risico:
•	Om te komen tot een optimalisatie is een integrale aanpak nodig. Dit
vraagt inzet en commitment van de gehele organisatie en MT en Staf in het
bijzonder.
3. Inzet van nieuwe social media
We werken actief aan het profileren van Port of Moerdijk onder onze
doelgroepen. De inzet van de juiste sociale media met relevante en
onderscheidende content is noodzakelijk. In 2021 nemen we onze kanalen onder
de loep en bepalen we de juiste mix voor de verschillende communicatiedoelen
van Port of Moerdijk.
Risico’s:
• Onvoldoende data om de juiste keuzes te maken;
• Onvoldoende capaciteit om veranderingen door te voeren.

Personeel en Organisatie
Visie
In de huidige door technologie gedreven maatschappij moeten organisaties zich in hoog
tempo kunnen aanpassen aan de snel veranderende omstandigheden binnen de eigen
muren, op de arbeidsmarkt en in de maatschappij. Het vermogen om te leren is daarbij
cruciaal. Organisaties waarin medewerkers en leidinggevenden voor elkaars kennis,
feedback en ideeën open staan, dragen bij aan een lerende mindset.

Een lerend havenbedrijf is klaar voor de toekomst: een regieorganisatie die past in een
complexe omgeving als die van het havenbedrijf. Het brengt belangen, kennis en kunde
bij elkaar en faciliteert, verbindt, stuurt en beheerst.
Tussen de medewerkers bestaat optimale samenwerking en afstemming. Medewerkers
zijn taakvolwassen en zetten hun communicatieve vaardigheden zo in dat de
samenwerking goed is georganiseerd. Ze nemen op het juiste moment de regie en
verantwoordelijkheid voor het bereiken van resultaten.
Wat willen wij bereiken
Als havenbedrijf willen we een aantrekkelijke werkgever zijn voor huidige en nieuwe
generaties. We investeren in het lerend vermogen van onze organisatie en de duurzame
inzetbaarheid van onze medewerkers. Daarnaast is een sterk werkgeversmerk belangrijker dan ooit, omdat het aantrekken van talent een flinke uitdaging is.
Risico
•	Externe trends die direct invloed hebben op onze HRM-taak: groei en
verbinding; individualisering van de arbeidsvoorwaarden en digitalisering.
Waar zetten wij in 2021 extra op in
1. Update HRM visie
HRM is een continu proces waarin we streven naar een optimale inzetbaarheid en
de steeds veranderende context wordt vertaald naar effectieve toepassingen en
instrumenten. In 2021 herzien we onze HRM visie 2016-2020 en komen tot een
hernieuwde visie 2021- 2025
Risico:
•	De HRM visie moet worden gedragen door de organisatie om optimaal te
functioneren.
2. Arbeidsvoorwaardenregeling
Bij de verzelfstandiging van het havenbedrijf is er een arbeidsvoorwaarden
regeling vast gesteld. Afgesproken is deze complete arbeidvoorwaardenregeling
na vijf jaar opnieuw te bekijken en te updaten. De hernieuwde regeling zal ingaan
per januari 2022.
Risico:
•	Afhankelijk van de inhoud en wijzigingen die worden doorgevoerd in de
arbeidsvoorwaarden kan het onrust veroorzaken in de organisatie.
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Informatisering en Automatisering
Visie
In 2020 is er een nieuwe ICT Visie ontwikkelt die de komende jaren geïmplementeerd
zal gaan worden. Dit zal leiden tot een hybride toekomst vaste ICT-infrastructuur die er
zorgt voor draagt dat er veilig en efficiënt gewerkt kan worden.
Wat willen wij bereiken
Een goed doordacht ICT-landschap, waarmee relevante data beschikbaar is, zowel voor
intern als extern gebruik. Het risico op uitval van het systeem en op oneigenlijk en
onverantwoord gebruik zijn hierbij tot een aanvaardbaar minimum beperkt.
Ontwikkelingen op het gebied van informatievoorziening worden op zodanige wijze
gerealiseerd dat het de organisatie op een innovatieve wijze ondersteunt in het
realiseren van de ambities uit de Havenstrategie.
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Risico’s
•	Aansluiting op applicaties van derden kan tot complexiteit issues leiden en tot
eventueel maatwerk.
Waar zetten wij in 2021 extra op in
1. Migratie naar nieuw ERP-systeem
In 2020 is gestart met het aanbestedingstraject van een nieuw ERP-systeem
aansluitend op de nieuwe ICT-visie. Dit ERP-systeem implementeren wij in
2021. Tevens wordt een nieuw of verbeterd document managementsysteem
geïmplementeerd dat voldoet aan de huidige maatstaven.
Risico:
•	Latere implementatie van het nieuwe ERP-systeem kan gevolgen hebben voor
de ondersteuning van het huidige ERP- systeem wat “end of life” is.
2. Informatie beveilig
Het nieuwe ERP systeem is ook een reden om ons totale beveiligingsconcept en
infrastructuur onder de loep te nemen. In 2021 staan er verschillende projecten
gepland om ook in de toekomt een veilig ICT-landschap te kunnen waarborgen en
met een permanent karakter in te vullen. Deze projecten behelzen onder meer
het vernieuwen van de firewall en het beter inrichten van de toegang voor onze
leveranciers.

Risico’s:
•	Hacking/oneigenlijk gebruik van gegevens door ongewenste derden
(cybercriminaliteit);
•	Medewerkers die gebruik maken van andere applicaties dan beschikbaar
gesteld door het havenbedrijf kunnen onbewust gevoelige data onveilig
verspreiden.
3. Beheer GIS en Pilot Geo-informatie inzichtelijk voor omgeving
De afgelopen periode is het Geografisch informatiesysteem (GIS), waarin het
Havenbedrijf haar geografische data visueel beschikbaar stelt, in stabiel beheer
gekomen. Hierdoor is het mogelijk om in lijn met de ICT-Visie het beheer van het
GIS in 2021 uit te besteden aan een externe partij.
Tevens brengen wij in beeld hoe onze data op een geschikte manier b
 eschikbaar
kan worden gesteld voor derden zoals contractanten, bevoegde gezagen en
overige stakeholders. Voorbeeld hierin is de in 2020 ontwikkelde ecologische
kaart waarop het havenbedrijf al haar waarnemingen inzichtelijk heeft gemaakt en open heeft gesteld voor de omgevingsdienst in relatie tot het natuur
managementplan.
Risico’s:
•	Databeveiliging speelt een belangrijke rol. Beschikbaar stellen van data/
informatie kan alleen als dit betekend dat data die niet geschikt zijn om te
delen goed en veilig afgeschermd zijn. Weloverwogen keuze en fasering zijn
noodzakelijk om risico’s acceptabel te houden.

Facilitaire zaken
Visie
De huisvesting en faciliteiten van het havenbedrijf worden beheerd vanuit een integrale
meerjaren-, duurzame, kwaliteit vaste en -bewuste gedachte. Dit geldt zowel voor de
hard-services (gebouw gebonden installaties, bouwkundige inrichting en meubilair)
als soft-services (diensten). Hierdoor kunnen medewerkers en gasten op een veilige en
verantwoorde wijze hun werk uitvoeren in een aangename en verzorgde omgeving.
Onze ambities komen tot uiting in de uitstraling van het gebouw, de wijze waarop de
faciliteiten worden beheerd en gebruikt, alsmede op en in de voorzieningen die aan
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medewerkers ter beschikking worden gesteld. Gastvrijheid en transparantie staan
hierbij centraal.
Wat willen wij bereiken
Zowel gasten van het havenbedrijf als eigen medewerkers ervaren dat het havenbedrijf
maatschappelijk verantwoord ondernemen, professionaliteit, veiligheid, duurzaamheid
en gastvrijheid hoog in het vaandel heeft staan.
Risico
•	Stijgende behoefte aan facilitaire voorzieningen vanwege de toenemende
netwerkfunctie van het havenbedrijf.
Waar zetten wij in 2021 extra op in
In 2021 zijn geen bijzondere activiteiten op het vlak van facilitair gepland.
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Paragraaf Exploitatiebegroting
Realisatie
2019

Budget
2020

Verwachte
realisatie
2020

Budget
2021

Budget
2022

Budget
2023

Budget
2024

Budget
2025
21.542

17.330

17.779

17.590

18.728

19.535

20.728

21.208

Overige bedrijfsopbrengsten

3.207

3.382

3.317

3.324

3.366

3.408

3.451

3.495

Totaal bedrijfsopbrengsten

20.537

21.161

20.907

22.052

22.901

24.137

24.660

25.038

2.829

3.137

3.008

3.241

3.290

3.339

3.389

3.440

1.100

1.408

1.242

1.478

1.627

1.636

1.592

1.565

8.884

10.169

10.431

10.025

10.499

10.548

10.746

11.045

Netto omzet

Lonen, salarissen en sociale lasten
Afschrijvingen op materiële vaste activa en
bijzondere waardeverminderingen
Overige bedrijfslasten
Totaal bedrijfslasten

12.812

14.714

14.681

14.744

15.416

15.523

15.728

16.051

Bedrijfsresultaat

7.725

6.447

6.227

7.308

7.485

8.614

8.932

8.987

Financieel resultaat

2.483

2.229

2.013

1.731

1.575

1.457

1.436

1.749

Resultaat voor bijzondere baten en lasten

5.242

4.218

4.214

5.577

5.910

7.157

7.497

7.239

Bijzondere baten en lasten

-1.113

-

-

-

-

-

-

-

Resultaat voor belastingen

6.355

4.218

4.214

5.577

5.910

7.157

7.497

7.239

Alle bedragen x 1.000 Euro (€)
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Toelichting
Omzet
De havenopbrengsten 2021 stijgen ten opzichte van 2020 door stabilisatie na
de Brexit en Covid 19 perikelen. De erfpacht en verhuur opbrengsten stijgen
door indexering en reeds gerealiseerde gronduitgiftes.

Realisatie
2019

Begroot
2020

Verwachte
realisatie
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Netto omzet
6.361

6.594

6.034

6.272

6.351

6.430

6.511

6.593

Erfpacht en verhuur

Haven- en kade gelden

10.969

11.186

11.557

12.457

13.185

14.298

14.697

14.949

Totaal Netto Omzet

17.330

17.779

17.590

18.728

19.535

20.728

21.208

21.542

Bedrijfslasten
•	De lonen, salarissen en sociale lasten zijn geïndexeerd en in 2021 hoger dan
2020 door invulling van vacatures.
•	De afschrijvingen nemen toe in 2021 als gevolg van herinvesteringen en
investeringen in onder andere cameravervanging, solarpark en verkeerslicht
met toehoren voor de kruising Zuidelijke Randweg-Orionweg.
•	De overige bedrijfslasten: ook de komende jaren blijven we investeren
in (meer) jaarlijkse programma’s/nieuwe activiteiten die bijdragen in het
behalen van onze strategie

Paragraaf
Uitgangspunten begroting

Paragraaf Financiële positie
Beschikbaar op lange termijn

01/01/2020

31/12/2020

2021

2022

2023

2024

2025

Eigen Vermogen
Geplaatst aandelenkapitaal
Agio
Overige reserve
Totaal Eigen Vermogen

50

50

50

50

50

50

50

93.310

93.310

93.310

93.310

93.310

93.310

93.310

15.719

18.461

23.072

27.827

33.732

39.884

45.761

109.079

111.821

116.432

121.187

127.092

133.244

139.121

10.071

6.619

3.993

3.874

4.076

4.113

4.403

Voorzieningen
Egalisatievoorzieningen
Waarborgregeling kern Moerdijk
Base Case te voldoen in 2030
Totaal Voorzieningen

6.656

7.006

7.356

7.706

7.800

7.800

7.800

16.726

13.625

11.349

11.580

11.876

11.913

12.203

Vaste schulden met een
rentetypische looptijd van één
jaar of langer
Lening o/g GR/BVO Havenschap
Moerdijk
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116.010

185.373

219.408

232.337

248.043

257.027

260.279

Afkoop erfpacht

2.209

1.713

1.217

720

246

203

160

Nog te betalen

41.954

0

0

0

0

0

0

Totaal vaste schulden met een
rentetypische looptijd van één
jaar of langer

160.173

187.085

220.625

233.057

248.289

257.229

260.439

Totaal beschikbaar op langere
termijn

285.979

312.531

348.406

365.824

387.257

402.387

411.763

141.535

159.442

182.670

217.163

240.314

267.846

289.128

69.787

13.469

13.469

2.538

1.775

1.013

1.013

Materiële vaste activa
Investeringen
Nog niet uitgegeven gronden en
terreinen
Vaste activa in ontwikkeling (IPM)

72.208

73.670

69.364

64.828

60.198

55.607

50.689

Vaste activa in ontwikkeling (LPM)

41.954

69.932

83.088

76.686

78.677

71.929

65.291

283.531

316.513

348.591

361.215

380.964

396.416

406.122

7.159

6.816

6.514

6.206

5.891

5.569

5.239

Overige vorderingen

10.327

10.327

10.327

10.327

10.327

10.327

10.327

Totaal financiële vaste activa

17.486

17.143

16.841

16.533

16.218

15.896

15.566

301.017

333.656

365.432

377.749

397.182

412.312

421.688

15.246

21.696

17.596

12.496

10.474

10.043

10.043

-784

75

75

75

75

75

75

Totaal materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Investeringen in overige financiële
vaste activa

Totaal benodigd op langere
termijn
Schulden met een rentetypische
looptijd van één jaar of korter
Saldo beschikbaar als
werkkapitaal
Alle bedragen x 1.000 Euro (€)

Opbrengsten
De opbrengsten worden gebaseerd op een neutraal perspectief. Alleen als er voldoende
zekerheid bestaat over de inkomsten worden deze begroot. De onderbouwing bestaat
uit een prijs- en hoeveelheidfactor. Indien van toepassing worden zowel de inkomsten
voor 2021 als voor de volgende jaren ten opzichte van het voorgaande jaar verhoogd
met de tariefstijging.
Het havengeld vormt voor het havenbedrijf een belangrijke inkomstenpost. Het
havenbedrijf heeft een samenwerkingsovereenkomst met Havenbedrijf Rotterdam N.V.
(HbR) voor het innen van zeehavengelden. De vaststelling van de tarieven zeehavengeld
wordt doorgaans afgestemd op het beleid van HbR. In de begroting is voor 2021 is een
tariefstijging gehanteerd van 0% en in 2022 en verdere jaren 1%. Voor het binnenhavengeld is een tariefstijging 2021 van 0% vastgesteld en voor volgende jaren 1,5%,
gebaseerd op de door het CPB (Centraal Plan Bureau) verwachte CPI (Consumenten
Prijs Index) voor 2021.
De tarieven voor vergunningen/toestemmingen en vergoedingen zijn gebaseerd
op overeenkomsten met de betrokken bedrijven. In deze overeenkomsten worden
de te betalen vergoedingen onder andere ontleend aan het tarievenreglement.
Het t arievenreglement wordt jaarlijks geïndexeerd, gebaseerd op de door het CPB
(Centraal Plan Bureau) verwachte CPI (Consumenten Prijs Index). Voor 2021 is een
tariefsverhoging van 1,5% vastgesteld.
Erfpachtcanons en huren worden in overeenstemming met het contract in rekening
gebracht. Alle erfpacht- en huurovereenkomsten worden jaarlijks geïndexeerd.
Kosten
De kosten voor 2021 worden grotendeels gebaseerd op de gemaakte kosten in 2020.
Indien van toepassing worden kosten voor 2021 als ook voor de volgende jaren ten
opzichte van het voorgaande jaar verhoogd met de te verwachten inflatie gebaseerd op
de door het CPB verwachte CPI voor 2021 zijnde 1,5%. Ook blijven we in de komende
jaren investeren in programma’s/nieuwe activiteiten die bijdragen in het behalen van
onze strategie.
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Aan grondexploitatie(s) wordt rente toegerekend over de boekwaarde. De toe te
rekenen rentekosten worden gebaseerd op de rente die betaald wordt.

Paragraaf Weerstandsvermogen
en risicobeheersing

De genoemde bedragen in deze begroting zijn exclusief omzetbelasting.
De huidige situatie rondom vergunningen in het kader van de Natuurbeschermingswet (“de stikstofregels”) zorgen ervoor dat slecht een zeer beperkt aantal activiteiten
vergund kunnen worden. Hierdoor verwachten we geen tot een beperkte gronduitgifte
voor 2021, behoudens het LPM.

In deze paragraaf wordt ingegaan op de beschikbare en de benodigde
weerstandscapaciteit. De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit het eigen
vermogen en bedraagt € 111,8 miljoen per 1 januari 2021.

Beschikbare
weerstandscapaciteit

Paragraaf Tarieven
48

Het havenbedrijf kent de volgende tarieven:
• Zeehavengelden;
• Binnenhavengelden;
• Kadegelden;
• Overige tarieven.
De directie van het Havenbedrijf Moerdijk N.V. stelt het Tarievenreglement 2021 vast.
Vervolgens worden de tarieven als Tarievenreglement en Tarieventabel per e-mail en op
verzoek ook op papier verspreid onder de bedrijven en gepubliceerd op de website.

Eigen vermogen

€ 111.821

Totaal

€ 111.821

Alle bedragen x € 1.000

De benodigde weerstandscapaciteit bedraagt € 15,9 miljoen gebaseerd op het meest
recente financieel risicoplan (oktober 2020).

Benodigde
weerstandscapaciteit
Risicowaarde alle risico's reguliere exploitatie

€ 15.924

Totaal

€ 15.924

Alle bedragen x € 1.000

De risico’s uit de grondexploitatie Industrial Park Moerdijk (IPM) worden afgedekt uit de
positieve netto contante waarde van IPM.
De risico’s vanuit de grondexploitatie Logistiek Park Moerdijk stellen we vast nadat
een definitieve grondexploitatie is vastgesteld. Een mogelijke uitkomst zou kunnen zijn
dat er laag percentage blijkt uit het verkrijgen van een sluitende exploitatie. Doordat
het beschikbare weerstandsvermogen € 111,8 mio bedraagt kunnen alle risico’s
ruimschoots worden gedekt.
Het risicobeleid is erop gericht om zicht te houden op de risico’s die het havenbedrijf
loopt, om de kans dat risico’s zich voordoen zo klein mogelijk te houden en om ervoor
te zorgen dat, als een risico zich voordoet, dat opgevangen kan worden.
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Paragraaf
Onderhoud kapitaalgoederen
Het havenbedrijf beheert de volgende kapitaalgoederen:
•
Natte infrastructuur;
•
Wegen (inclusief groen en wegmeubilair);
•
Riolering (inclusief gemalen);
•
Gebouwen;
•
Observatie- en beveiligingsvoorzieningen.
Het onderhoud van deze kapitaalgoederen en de financiële verwerking hiervan is
gebaseerd op de volgende uitgangspunten.
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Natte infrastructuur
Op basis van de overeenkomst met de Rijksvaarwegbeheerder voor onderhoud aan
de vaarweg, resteert voor het havenbedrijf het onderhoud van de insteekhavens en
de binnen het beheergebied vallende strook aan het Hollandsch Diep tot en met de
omgeving van Shell.
Dit onderhoud bestaat uit het op diepte houden van de haven (baggeren) en het
onderhoud aan eigendommen van het havenbedrijf waarvan het onderhoud niet aan
derden is doorgelegd.
Conform het beheerproces kapitaalgoederen worden hier periodiek beheerplannen voor opgesteld. Voor de natte infrastructuur zijn dit het baggerplan en beheerplan nat. In deze plannen wordt 20 jaar vooruitgekeken. Eéns in de 4 jaar worden
deze g eactualiseerd. De huidige plannen zijn in 2019 voor de periode en met 2024
vastgesteld. Uit deze plannen volgt een jaarlijkse dotatie van € 386.000 voor de natte
infrastructuur en € 353.000 voor baggerwerken.
Onderhoud Wegen (inclusief groen en wegmeubilair)
Alle wegen en fietspaden zijn opgenomen in een beheerplan wegbeheer. Uitgangspunt
is het functionele gebruik van de verschillende wegen. Naast het feit dat op sommige
wegen een intensief verkeersgebruik plaatsvindt, is ook het relatief hoge aanbod van
vrachtverkeer van invloed op een versnelde slijtage.
Om dit goed inzichtelijk te krijgen worden periodiek inspecties uitgevoerd.
Voor klein onderhoud (kleine reparaties en vervangingen) zijn de eerdergenoemde

inspecties de basis. Door dit kleine onderhoud kan de levensduur van wegen verlengd
worden zonder dat er sprake is van achterstallig onderhoud.
Op basis van de planningen van het wegbeheersysteem worden uitgangspunten
bepaald en klein en groot onderhoud doelmatig uitgevoerd. Klein onderhoud maakt
onderdeel uit van het stabiel beheer (overeenkomst voor dagelijks operationeel beheer
en onderhoud) en groot onderhoud blijft voor rekening en risico van het havenbedrijf.
De juiste verhouding van klein en groot onderhoud wordt bewaakt.
Het huidige beheerplan wegen is in 2019 voor de periode tot en met 2024 vastgesteld.
Uit dit plan volgt een jaarlijkse dotatie van € 715.000.
Onderhoud Riolering (inclusief gemalen)
Het rioleringssysteem omvat 9 gemalen, een verzamelkelder, persleidingen en een
vrijverval riool.
De wettelijke zorgplicht voor de riolering ligt bij de gemeente Moerdijk. De invulling van
deze zorgplicht wordt uitgevoerd door het havenbedrijf. Hiervoor is een overeenkomst
van opdracht met de gemeente opgesteld (inclusief roadmap riolering).
Het huidige beheerplan is in 2019 voor de periode tot en met 2024 vastgesteld. Uit dit
plan volgt een jaarlijkse dotatie van € 978.000.
Onderhoud Gebouwen
Het havenbedrijf is gehuisvest in één kantoorgebouw (Plaza 3 te Moerdijk). Dit pand
is in juli 1999 in gebruik genomen. Naar aanleiding van de verzelfstandiging heeft het
havenbedrijf het kantoor gerestyled, breeam gecertificeerd en jaarlijks worden de
benodigde onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.
Onderhoud Observatie- en beveiligingsvoorzieningen
Voor het onderhoud aan de observatie- en beveiligingsvoorzieningen is een meerjarencontract afgesloten.
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Paragraaf
Financiering en treasury

Rekening-courant
Voor lopende betalingen kan gebruik worden gemaakt van de afgesloten
rekening-courant overeenkomst:

Algemene ontwikkelingen rentebeleid
De groei van de wereldeconomie is door de huidige coronacrisis moeilijk te voorspellen.
De verwachting is dat de korte rentetarieven naar verwachting onveranderd blijven,
voor de lange rentetarieven is een verdere bescheiden rentedaling mogelijk.
Financieringsbehoefte en -positie
Per 1 januari van het begrotingsjaar zal het beschikbare werkkapitaal naar verwachting ca. € 75.000 bedragen. Dit bedrag is nodig om een adequaat en flexibel
financieringsbeleid te kunnen voeren. Voor een specificatie hiervan wordt verwezen
naar de paragraaf Financiële positie en meerjarenperspectief.
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Lening o/g GR/BVO Havenschap Moerdijk
Stand per 1 januari 2021
Nieuwe leningen
Reguliere aflossingen

Bedrag (x € 1miljoen)
206,6

max. faciliteit € 250.000

Tijdelijke belegging beschikbare geldmiddelen
Overtollige geldmiddelen blijven op de rekening-courant staan tot dat de financiering
met het Havenschap hiermee verlaagd wordt.
Financieringsratio’s
Conform het in 2018 vastgestelde financieringsbeleid monitort het havenbedrijf de
ontwikkeling van de ICR, Debt/Ebitda en de solvabiliteit. Het Interest Coverage Ratio
zegt hoeveel keer de rente kan worden betaald uit het brutobedrijfsresultaat. De Debt/
Ebitda verhouding laat de verhouding zien tussen de langlopende schulden en het bruto
bedrijfsresultaat. De solvabiliteitsratio laat de verhouding zien tussen eigen vermogen
en totaal vermogen.

30,4
0,4

Vervroegde aflossingen

0

Renteaanpassing (oud percentage)

0

Renteaanpassing (nieuw percentage)

0

Stand per 31 december 2021

Rabobank			

236,5

De nieuwe lening zal worden aangegaan met de gemeenschappelijke regeling
bedrijfsvoeringsorganisatie Havenschap Moerdijk (de GR, thans enig aandeelhouder
in Havenbedrijf Moerdijk N.V. (de NV)). In een kredietovereenkomst tussen de GR en
de NV is opgenomen dat het de NV is gehouden ervoor zorg te dragen dat de GR te
allen tijde aan haar verplichtingen uit hoofde van de financieringsinstrumenten kan
voldoen, voor zover deze financieringsinstrumenten zijn benut om krediet aan de NV te
verstrekken.
Voor de financiering waarvoor de rente (nog) niet vast staat wordt een rentetarief van
1% gehanteerd in de begroting.
Conform de kredietovereenkomst dient de NV jaarlijks een garantiepremie van
€ 300.000 aan de GR te betalen.

De rentekosten op jaarbasis geven de verwachte rentekosten op jaarbasis weer en het
gemiddeld rentepercentage wordt bepaald door de rentekosten op jaarbasis te delen
door de schulden op lange termijn.
De DEBT/EBITDA zal naar verwachting in 2021 stijgen naar circa 19. Dit komt door de
extra financiering die zal worden aangetrokken voor de realisatie van het Logistiek
Park Moerdijk.

2021
ICR (Intrest Coverage Ratio, EBITDA/rentekosten)

>2

2,3

DEBT/EBITDA (waarbij Debt = rentedragende schulden)

<7

19,0

Solvabiliteitsratio (EV/TV)
Rentekosten op jaarbasis
Gemiddeld rente percentage (rentekosten/ rentedragende schulden)*
* exclusief projectfinanciering LPM

> 30%

33%
€ 5.390.000
3,01%
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Paragraaf Grondbeleid

Grondexploitatie IPM

Het grondbeleid kent de volgende doelstellingen:
• Het genereren van inkomsten uit bezit;
•	Het havenbedrijf gaat voor uitgifte van gronden in erfpacht (en eventueel
huur);
• Bij gronduitgiften hanteert het havenbedrijf marktconforme prijzen;
•	Bij uitgifte van (aan water liggende) percelen streeft het havenbedrijf
maximalisatie van inkomsten uit haven- en kadegelden na;
•	Waar nodig en mogelijk worden percelen teruggekocht en na eventuele
verbetering (opnieuw) uitgegeven in erfpacht;
•	Voorwaardenscheppend als het gaat om het verkrijgen van de benodigde
milieugebruiksruimte;
• Bedrijven op de juiste plek accommoderen.
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In de eerste tabel zijn de verwachte uitgiften van nog uit te geven gronden,
terreininrichting en kade per m2 en tegen boekwaarde opgenomen voor het haven- en
industrieterrein zonder Industrial Park .
In de tweede tabel zijn de verwachte uitgiften van het Industrial Park Moerdijk (IPM)
per m2 en tegen boekwaarde terug te vinden. Deze gronduitgiften zijn overgenomen
uit de laatst vastgestelde grondexploitatie die nog geen rekening hield met de
stikstofproblematiek.
In de derde tabel zijn de verwachte uitgiften voor het Logistiek Park Moerdijk (LPM) in
m2 weergegeven. De kosten en opbrengsten zijn overgenomen uit de laatst beschikbare
nog niet vastgestelde grondexploitatie.

Nog uit te geven
Uitgiften in m2
Uitgiften tegen boekwaarde
Alle bedragen x 1.000 Euro (€)

2021

2022

2023

2024

2025

Totaal
2021-2025

0

92.500

12.400

12.400

12.400

129.700

€-

€ 10.169

€ 762

€ 762

€ 762

€ 12.455

2021

2022

2023

2024

2025

Totaal
2021-2025

Uitgiften in m2

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

400.000

Uitgiften tegen boekwaarde

€ 9.815

€ 9.815

€ 9.815

€ 9.815

€ 9.815

€ 49.076

Kosten incl. rente

€ 5.509

€ 5.313

€ 5.218

€ 5.100

€ 4.929

€ 26.069

Alle bedragen x 1.000 Euro (€)

Grondexploitatie LPM

2021

2022

2023

2024

2025

Totaal
2021-2025

Uitgiften HbM/marktpartijen in

22.285

155.992

155.992

113.691

114.352

562.312

Opbrengsten

€ 7.796

€ 15.124

€ 14.209

€ 18.567

€ 12.712

€ 68.408

€ 20.952

€ 8.722

€ 16.200

€ 11.819

€ 6.074

€ 63.767

Kosten incl. rente
Alle bedragen x 1.000 Euro (€)
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BIJLAGE 1:
Investeringsplan - besluit 2021 en
verder

BIJLAGE 2:
Liquiditeitsplanning
Hieronder volgt de liquiditeitsplanning van Havenbedrijf Moerdijk NV voor 2021.

Totaal

2021

2022

2023

2024

2025

Riolering en waterhuishouding

€ 4.894

€ 2.696

€ 1.126

€ 492

€ 315

€ 265

Infra droog

€ 3.542

€ 705

€ 656

€ 623

€ 779

€ 779

Na 2025

Uitgaven (groot onderhoud) ten laste van
voorzieningen
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Infra nat

€ 2.800

€ 1.370

€ 110

€ 380

€ 430

€ 510

Baggeren

€ 1.764

€ 24

€ 390

€ 460

€ 590

€ 300

Waarborgregeling kern Moerdijk Base Case te voldoen
in 2030

€ 7.800

Totaal uitgaven (groot onderhoud) ten laste van
voorzieningen

€ 20.799

€ 7.800

€ 4.795

€ 2.282

€ 1.955

€ 2.114

€ 1.854

€ 7.800

Nieuwe project-Investeringen waarop afgeschreven
zal worden

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Operationele kasstroom

1.797

4.116

6.919

8.151

8.104

8.062

Totale operationele kasstroom

1.797

4.116

6.919

8.151

8.104

8.062

Investeringskasstroom

-13.399

-33.556

-14.252

-21.384

-17.044

-11.271

Totale investeringskasstroom

-13.399

-33.556

-14.252

-21.384

-17.044

-11.271

Financieringskasstroom

11.603

29.439

7.332

13.233

8.940

3.209

Totale financieringskasstroom

11.603

29.439

7.332

13.233

8.940

3.209

0

0

0

0

0

0

Operationele kasstroom

Investering verkeerslicht met toehoren kruising
ZRW-Orionweg

€ 487

€ 487

Investering groot onderhoud Stoomleiding

€ 150

€ 150

Investering verkeerslicht entree afrit 26

€ 250

Investeringskasstroom
€ 250

Investering Cameravervanging en infra

€ 1.190

€ 1.190

Totaal uitgaven waarop afgeschreven zal worden

€ 2.077

€ 1.827

Alle bedragen x 1.000 Euro (€)

Deze liquiditeitsplanning bestaat uit kasstromen die volgen uit operationele activiteiten,
zoals het innen van havengelden, het betalen van salarissen, kasstromen die volgen
uit investeringen, kosten die verband houden met beide grondexploitaties en
financieringskasstromen. Met deze laatste worden de operationele kasstromen en
investeringskasstromen betaald. In deze liquiditeitsplanning is rekening gehouden met
het Logistiek Park Moerdijk.

€ 250

€-

€-

€-

€Financieringskasstroom

Totale kasstroom
Alle bedragen x 1.000 Euro (€)
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BIJLAGE 3:
Wat gaat het kosten per
programma 2021

De opbrengsten zeehavengeld blijven nagenoeg gelijk aan de verwachte realisatie
2020. Hier verwachten we dat de krimp in het bulksegment zich nog niet in 2021 zal
herstellen. Het binnenhavengeld stijgt in 2021 ten opzichte van de verwachte realisatie
2020 met € 193.000. Ook hier is sprake van minder overslag in het bulksegment maar
zien we tevens een forse toename van container overslag.

Programma Commerciële exploitatie

De opbrengsten erfpacht en verhuur stijgen met € 112.000 ten opzichte van de
verwachte realisatie 2020 door de jaarlijkse indexering en door nieuwe omzet bij
Air Liquide B.V. en Frigo Breda B.V.

Realisatie
2019
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Begroting
2020

Verwachte
realisatie 2020

Begroting
2021

Opbrengsten nat

8.520

8.814

8.254

8.604

Opbrengsten droog

8.749

8.903

9.274

10.061

Kosten nat

-157

-145

-145

-280

Kosten droog

-616

-407

-393

-390

16.497

17.165

16.990

17.995

Totaal Programma Commerciële exploitatie
Alle bedragen x € 1.000

Opbrengsten droog
Realisatie
2019

Begroting
2020

Verwachte
realisatie 2020

Begroting
2021

Delta verwachte
realisatie 2020 en
begroting 2021

Erfpachtopbrengsten terrein

8.201

8.626

8.691

9.393

702

Verhuur opbrengsten terrein

299

242

305

326

20

Overige huuropbrengsten

248

34

277

342

64

0

0

0

0

0

8.749

8.903

9.274

10.061

371

Overige opbrengsten
Totaal

Opbrengsten nat
Zeehavengeld
Zeehavengeld garanties
Totaal zeehavengeld

Realisatie
2019

Begroting
2020

Verwachte
realisatie 2020

Begroting
2021

3.508

3.520

3.080

3.045

109

125

125

125

3.618

3.645

3.205

3.170

Havengeld binnenvaart

1.234

1.420

1.300

1.493

Totaal havengeld binnenvaart

1.234

1.420

1.300

1.493

Totaal havengeld

4.852

5.065

4.505

4.662

Kadegeld

1.509

1.529

1.529

1.609

Erfpacht opbrengsten kades en terrein

1.221

1.237

1.237

1.289

Verhuur opbrengsten kades en terrein

939

983

983

1.043

Overige opbrengsten
Totaal

0

0

0

0

8.520

8.814

8.254

8.604

In 2021 stijgen de opbrengsten nat met € 350.000 ten opzichte van de verwachte
realisatie 2020 en met € 84.000 ten opzichte van de verwachte realisatie 2019. Deze
toename in opbrengsten komt met name door de jaarlijkse indexering bij verhuur.

De opbrengsten droog stijgen in 2021 met respectievelijk € 371.000 ten opzichte van de
realisatie 2020 en met € 1.312.000 ten opzichte van de verwachte realisatie 2019. Naast
de jaarlijkse indexering komt dit vooral door (gedeeltelijke) afloop van ingroeiregelingen
op erfpachtcontracten.
Kosten nat
De kosten nat stijgen in 2021 ten opzichte van de realisatie 2020 met € 135.000 en ten
opzichte van de realisatie 2019 met € 123.000. Deze extra kosten worden ingezet voor
het binden van onze Brabantse partners/klanten aan onze multimodale verbindingen en
marktanalyse om Ierland aan het netwerk van afvaarten toe te kunnen voegen.
Kosten droog
De kosten droog 2021 blijven nagenoeg gelijk aan de verwachte realisatie 2020 en dalen
ten opzichte van 2019 door minder advieskosten. In 2021 zetten wij extra in op uitgifte
LPM fase 1 en Functioneel plan voor de basisinfra voor het westelijk (watergebonden)
deel.
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Programma Ruimtelijke ontwikkeling, Milieu en
Duurzaamheid
Realisatie
2019
Opbrengsten

Begroting
2020

Verwachte
realisatie 2020

Begroting
2021

10

9

9

9

Kosten

-230

-395

-395

-340

Totaal Progr Ruimtelijke ontw, Milieu
en Duurzaamheid

-220

-387

-387

-331

de kosten voor het integreren van drones in ons beveiligingsconcept, bewustwording
havenmedewerkers met betrekking tot criminaliteit en lessen uit PASSaNT, niet op
onze begroting drukken. Wel is er € 20.000 gereserveerd voor het stroomlijnen van de
operationele processen HMCC. (vorig jaar was hetzelfde bedrag gereserveerd voor het
veiligheid management systeem).De kosten 2021 ten opzichte van 2019 zijn € 109.000
hoger, door hogere kosten brandweerzorg en onderhoud en beheer.

Programma Infrastructuur en Beheer

Alle bedragen x € 1.000

Opbrengsten
De opbrengsten 2021 zijn gelijk aan de opbrengsten 2020.
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Realisatie
2019
Opbrengsten nat

Kosten
De kosten dalen in 2021 ten opzichte van de verwachte realisatie 2020 met € 55.000
en stijgen ten van opzichte van 2019 met € 110.000. De stijging ten opzichte van 2019
en 2020 is onder andere het gevolg voortzetting- en nieuwe andere activiteiten, zoals
inventarisatie en actualisatie risicocountouren, huidige beheerlocatie rondom Keteldiep
herontwikkelen tot Energy Spot en Decarbonisatieplan.

Opbrengsten droog

Opbrengsten
Kosten
Totaal Programma Veiligheid &
Havenmeester

Begroting
2020

Verwachte
realisatie 2020

Begroting
2021

252

240

240

244

2.340

2.365

2.365

2.375

Kosten Beheer nat

-1.473

-1.567

-1.567

-1.717

Kosten Beheer droog

-3.731

-4.736

-5.264

-3.828

Totaal Programma Infrastructuur en Beheer

-2.612

-3.698

-4.225

-2.926

Alle bedragen x € 1.000

Opbrengsten nat/droog
In 2021 zijn de opbrengsten nat en droog vrijwel gelijk aan de verwachte realisatie 2019
en 2020, er is een kleine stijging in toestemmingen.

Programma Veiligheid & Havenmeester
Realisatie
2019

Begroting
2020

Verwachte
realisatie 2020

Begroting
2021

470

470

470

470

-1.198

-1.429

-1.313

-1.307

-728

-959

-843

-837

Alle bedragen x € 1.000

Opbrengsten
De opbrengsten in 2021 zijn zowel gelijk aan de realisatie 2019 als aan de verwachte
realisatie 2020. Het gaat hier om de bijdrage van de SBIM.
Kosten
In 2021 is er geen totale kostenstijging ten opzichte van de realisatie 2021. Dit omdat

Kosten beheer nat
In 2021 zijn de kosten € 150.000 hoger dan de verwachte realisatie 2020, door het
creëren van veilige opstapplaatsen voor medewerkers die zeeschepen vastleggen en ten
opzichte van 2019 door hogere kosten uitvoering en beheer.
Kosten beheer droog
In 2021 dalen de kosten droog ten opzichte van de verwachte realisatie 2020 met
€ 1.436.000 en stijgen kosten ten opzichte van 2019 met € 97.000 door meer u
 itvoering
en beheerskosten. De daling in 2021 wordt veroorzaakt door het realiseren van de
beveiliging, inclusief verkeersregelinstallatie, kruising Zuidelijke Randweg en O
 rionweg
ad € 1.500.000 in 2020. In 2021 worden er kosten gemaakt voor de optimalisatie
en integraal lange termijn onderzoek aansluitingen 25, 26 &-27 en Pilot ‘uitbreiding
3D-digitale inspectie natte infra met droge infra m.b.v. drones’ en zijn er hogere
afschrijvingskosten als gevolg van investeringen in het solarpark.
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Programma Bedrijfsvoering
Realisatie
2019

Begroting
2020

Verwachte
realisatie 2020

Begroting
2021

112

200

200

200

-

-

-

-

Algemene baten

1.122

-

-

-

Rente baten

2.913

2.828

2.894

3.660

Opbrengsten Bestuur en Public Affairs
Opbrengsten Juridische zaken

Opbrengsten Communicatie

22

25

25

25

Opbrengsten Personeel en Organisatie
Opbrengsten Informatisering en
Automatisering
Opbrengsten Facilitair

62

136

71

66

-

-

-

-

-

-

-

-

4.231

3.190

3.191

3.951

Kosten Bestuur en Public Affairs

-979

-927

-917

-1.126

Kosten Juridische zaken

-187

-201

-201

-214

Kosten Financiën

-205

-174

-156

-222

Algemene lasten

1

-

-

-

-5.390

-5.052

-4.902

-5.385

Subtotaal opbrengsten

Rente lasten
Kosten Communicatie
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Kosten Personeel en Organisatie
Kosten Informatisering en Automatisering
Kosten Facilitair
Subtotaal kosten
Totaal Programma Bedrijfsvoering

-295

-490

-272

-446

-2.819

-3.125

-3.006

-3.192

-391

-592

-530

-1.183

-546

-532

-528

-506

-10.812

-11.093

-10.512

-12.274

-6.581

-7.903

-7.321

-8.323

Alle bedragen x € 1.000

Opbrengsten
De opbrengsten van het programma Bedrijfsvoering 2021 stijgen ten
opzichte 2019 en verwachte realisatie 2020 met € 760.000 als gevolg van de
rentetoerekening aan het LPM en algemene baten in 2019.
Kosten
De kosten van het programma Bedrijfsvoering stijgen in 2021 ten opzichte van
verwachte realisatie 2020 met € 1.762.0000 (ten opzichte van 2019 € 1.462.000)
als gevolg van hogere rentelasten € 483.000 voornamelijk ten behoeve van het
financieren van het LPM, hogere advieskosten/onvoorzien € 209.000, hogere
personeel en organisatiekosten € 186.000 ten behoeve van versterking van de
organisatie, € 653.000 hogere IT kosten voor het realiseren van een nieuw ERP
systeem en kosten voor de Open Dag 2021.
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