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 De gemeente Rotterdam beslist de komende maanden









over het nieuwe beleidskader ‘Verbonden Partijen’.
In het nieuwe beleidskader dienen de buitenlandse
projecten van het Havenbedrijf Rotterdam (HbR)
getoetst te worden aan de klimaatdoelstellingen die
het havenbedrijf zichzelf gesteld heeft. Met een wereldwijde eerlijke transitie als uitgangspunt. Het publieke
belang dient hierin een brede betekenis te krijgen en
verder te gaan dan de nationale grenzen.
Volgens HbR zijn internationale projecten belangrijk,
omdat deze mogelijkheden bieden om de concurrentiepositie van Rotterdam te versterken en nieuwe
verdienmodellen opleveren.
Terwijl HbR CO2-neutraal wil zijn in 2050, is ze over de
grens betrokken bij fossiel-intensieve havenprojecten.
Aangezien deze investeringen zich alleen op de langetermijn terugverdienen, blijven landen voor decennia
afhankelijk van fossiele industrieën, waaronder de
kolenindustrie.
Zolang er (buitenlandse) projecten worden ontwikkeld
met daarin een centrale rol voor de fossiele industrie
draagt dit alleen maar bij aan verdere klimaatverandering.
De lasten worden dan elders gedragen, terwijl
de eindrekening voor het klimaat hetzelfde blijft.
De nieuwe havens zijn megaprojecten. Al zou de
nieuwe bedrijvigheid werkgelegenheid en nieuwe
inkomstenbronnen naar een land brengen, deze
projecten zijn niet zonder risico’s. De projecten kunnen
leiden tot het verlies van huidige inkomstenbronnen

voor de lokale bevolking, landonteigening en sociale
ontwrichting. Daarnaast zorgen deze projecten voor
ingrijpende veranderingen aan ecosystemen, met
aantasting van biodiversiteit tot gevolg.
 HbR stelt dat het rendement uit haar deelnemingen
over de grens “beduidend hoger” moet zijn vanwege
de hogere risico’s die hiermee gepaard zouden gaan.
HbR wentelt haar risico’s daarmee af op de lokale
context. De vraag is waar dit rendement wordt verdiend
en wie daarvoor de prijs betaalt? Op het moment van
de keuze tussen óf de exploitatie van natuurlijke
grondstoffen met maximale opbrengst óf duurzame
oplossingen voor mens en milieu kan het verwezenlijken van rendement doorslaggevend zijn.
 Het college van burgemeester en wethouders hebben
een beslissende stem in deelnemingen van HbR over
de grens, ze kan die goed- of afkeuren. Het gemeentebestuur draagt daarmee een grote verantwoordelijkheid om ook het publieke belang veilig te stellen.
Ze weigert die verantwoordelijkheid echter ondubbelzinnig te erkennen.
 De gemeente past de bedrijfseconomische criteria
uit het beleidskader slechts toe op investeringen
van het havenbedrijf in harde infrastructuur, en niet
op andere vormen van samenwerking, zoals advies
diensten en havenbeheer. Dit is een gemiste kans,
want deze leggen de basis voor mogelijk ongewenste
ontwikkelingen voor de lokale bevolking en voor
het klimaat.
q
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Inleiding
De haven van Rotterdam is een prominent knooppunt in
het wereldwijde web van scheepvaart- en handelsroutes.
Als grootste Europese haven en tiende van de wereld,
is de haven – met de fossiele brandstofindustrie als
belangrijkste klant – op dit moment goed voor 20%
van het Nederlandse energieverbruik. Het Havenbedrijf
Rotterdam (HbR) weet dat dit anders moet en heeft
een stappenplan gepresenteerd om tegen 2050 een
“duurzame en CO2-neutrale” haven te zijn.1 Tegelijkertijd
is HbR elders betrokken bij de ontwikkeling van fossielintensieve haven- en industrieclusters. Havencomplexen
die economische kansen beloven, maar verstrekkende
ecologische en sociale risico’s met zich meebrengen.
Als enige aandeelhouders kunnen de gemeente Rotterdam
en de Nederlandse overheid invloed uitoefenen op de
koers van HbR. Binnenkort beslist de gemeenteraad van
Rotterdam over een update van het Beleidskader
Verbonden Partijen 2014-2018, waarin de gemeente haar
beleid formuleert voor ondernemingen waarin ze een
belang heeft. HbR stelt in haar internationale strategie:
“Met name de inkomsten uit deelnemingen zouden in
toenemende mate van belang kunnen zijn in de context
van mogelijk teruglopende inkomsten als gevolg van
de energietransitie”.2 Daarmee zouden wegvallende
inkomsten die gepaard gaan met het CO2-neutraal maken
van de haven in Rotterdam gecompenseerd worden.
Er verandert per saldo echter weinig als er buitenlandse
projecten worden ontwikkeld met daarin een centrale rol
voor de fossiele industrie. Alleen de lasten worden dan
elders gedragen, terwijl de eindrekening voor het klimaat
hetzelfde blijft.

De gemeenteraad heeft een belangrijke verantwoordelijkheid en mogelijkheid om de projecten in het buitenland
te toetsen aan dezelfde criteria als die waaraan de projecten
in Rotterdam gehouden worden. Met als uitgangspunt
een wereldwijde eerlijke transitie, en dus niet alleen
in Nederland.

Het Havenbedrijf Rotterdam en haar
internationale activiteiten
Uit haar internationale strategie blijkt dat het Havenbedrijf
Rotterdam waarde hecht aan inkomsten uit haar internationale
projecten.3 Volgens HbR bieden de buitenlandse projecten
mogelijkheden om de concurrentiepositie van Rotterdam
te versterken en leveren daarbij nieuwe verdienmodellen
op. HbR onderscheidt verschillende instrumenten die ze
kunnen inzetten bij hun internationale activiteiten, oplopend
van een meer adviserende rol naar nauwere vormen van
samenwerking (tabel 1). Volgens HbR zit er ideaal gezien
progressie in de samenwerking, en monden kennisuitwisselingen via adviesdiensten uiteindelijk uit in deelnemingen.4
In de praktijk blijkt dit geen lineair traject en wisselen de
samenwerkingen constant van nauwere naar lossere vormen.
In 2017 werd de directe en indirecte toegevoegde waarde
van de Rotterdamse haven op de Nederlandse economie
berekend op 6,2 procent (€45,6 miljard).5 Het belang van
zowel de gemeente als het Rijk is dus niet alleen af te
meten aan het dividend die zij via hun aandeelhouderschap
ontvangen, maar heeft een directe relatie met de gehele
Nederlandse welvaart. Het havenbedrijf kondigde vorig jaar
aan tot 2025 grofweg 210 miljoen euro te willen investeren
in buitenlandse projecten. Daarvan wordt 74 miljoen
gestoken in een deelneming van dertig procent in de
Braziliaanse haven Pecem. Terwijl HbR sinds 2014 een

De energietransitie en een eerlijke transitie zijn geen neutrale begrippen en hebben verschillende betekenissen
voor verschillende actoren. Wat SOMO betreft gaat een eerlijke transitie over de transformatie van het hele
systeem van productie en consumptie, en de ongelijke sociale relaties die daar nu aan ten grondslag liggen.
In plaats van een nauwe focus op CO2-uitstoot, zijn gelijke toegang, democratische controle en ecologische
integriteit de belangrijkste uitgangspunten van de energietransitie. Daarnaast pleit SOMO voor een transitie
waarbij rekening wordt gehouden met onrecht uit het verleden, het voorkomen van onrecht in de toekomst
en herstel(betalingen) voor de meest getroffenen.
Een ontwikkelingsvisie gebaseerd op oneindige groei staat hierdoor ter discussie.6 Klimaatverandering, het
schaarser worden van grondstoffen, de uitputting van grond en vervuiling van water door overproductie, en
de bijkomende sociale gevolgen voor gemeenschappen geven de grenzen van groei aan. Dit vraagt om het
ombuigen van sociaaleconomische prioriteiten naar een voor iedereen toegankelijke welvaart in een gezonde
omgeving. Strevend naar een samenleving waar ontwikkeling niet wordt opgelegd maar zelf wordt bepaald,
en waar waarde niet wordt onttrokken maar herverdeeld.7
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Tabel 1 Internationale activiteiten van HbR

Oplopende vorm van samenwerking

Instrument

Landen

Toelichting vorm

Kennisuitwisseling

Singapore
China (Guangzhou)8

Delen van expertise op het gebied
van havenbeheer

Adviesdiensten

Argentinië (Buenos Aires)
Curaçao
India (Gujarat)
Indonesië (Jorong Borneo)
Letland (Riga)
Mozambique (Palma)
Turkije (Ceyhan)
Brazilië (Porto Central)

Digitale diensten
Havenbeheer

China (Guangzhou)

Samenwerkingsovereenkomst

Deelnemingen

Oman (Sohar Port and Freezone)
Brazilië (Pecem)

Joint venture (50%)
Joint venture (30%)

Gebaseerd op: Internationale strategie Havenbedrijf Rotterdam en de website van het Havenbedrijf.9

aandelenbelang van dertig procent in Porto Central hield,
werd deze betrokkenheid in december 2019 omgezet
naar een adviesfunctie voor het management van de
Braziliaanse haven. Daarnaast is HbR voor de helft eigenaar
van de haven van Sohar in de golfstaat Oman en werkte
HbR van 2016 tot 2018 samen met het Indonesische
staatsbedrijf Pelindo I ten behoeve van de ontwikkeling van
de nieuwe haven Kuala Tanjung op het Indonesische eiland
Sumatra. Het doel van deze laatste samenwerking was om
samen met Pelindo I een joint venture op te richten, maar
deze is er tot op heden nog niet van gekomen.10 HbR is
echter nog steeds betrokken bij en geïnteresseerd in het
Indonesische havenproject.11 Deze betrokkenheid verloopt
via het Indonesische dochterbedrijf PT Pelabuhan
Rotterdam, waarin HbR een belang heeft van 99 procent.12
Ten slotte, verleent HbR adviesdiensten aan verschillende
havens in onder andere Argentinië, Turkije en India
(tabel 1). Niet alleen zijn er dus verschillende vormen van
samenwerking, maar wisselen de samenwerkingen ook
voortdurend van vorm.
In het schema op de volgende pagina (figuur 1) is te zien
hoe de joint ventures van HbR ingebed zijn in de totale
structuur van het bedrijf. De eigendomsrelaties van alle
internationale activiteiten lopen via Mainport Foreign
Investments B.V., een dochteronderneming van Mainport
Holding Rotterdam N.V, naar het moederbedrijf Haven
bedrijf Rotterdam N.V. Port of Rotterdam Participacoes
do Brasil LTDA en PT Pelabuhan Rotterdam Indonesia zijn
voor 1% ook nog direct met Mainport Holding Rotterdam
N.V. verbonden. Dit heeft er hoogstwaarschijnlijk mee te
maken dat de wetgeving van zowel Brazilië als Indonesië
vereist dat je bij de gekozen rechtsvormen minimaal twee
aandeelhouders hebt. Hoewel HbR in de Braziliaanse haven
Pecem een minderheidsaandeel heeft van 30%, is de rol
van HbR in Porto Central recent veranderd van aandeelhouder naar adviesdiensten.
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De bedrijfsstructuur laat met name zien hoe groot HbR
is en licht de positie van de internationale deelnemingen
binnen de grotere structuur toe.

Door projecten waarbij HbR is
betrokken, blijven landen afhankelijk
van fossiele brandstoffen
Havens zijn vaak knooppunten van fossiele energiestromen,
onder andere vanwege de op- en overslag van kolen, gas
en olie die er plaatsvindt. De aan- en afvoer van goederen
leidt bovendien tot veel CO2-uitstoot, net als de activiteiten
op de petrochemische en energieverslindende industriële
complexen bij een haven. Terwijl HbR CO2-neutraal wil zijn
in 2050, is ze over de grens betrokken bij fossiel-intensieve
havenprojecten. Aangezien deze investeringen zich alleen
op de lange-termijn terugverdienen, is het zeer waar
schijnlijk dat landen niet makkelijk uit dit traject kunnen
komen en hierdoor voor decennia afhankelijk blijven van
fossiele industrieën.

Kolencentrales en kolenoverslag
HbR ontwikkelde plannen voor een haven-industrieel
complex in Kuala Tanjung (Indonesië).13 Hoewel HbR
weigerde inzage te geven in deze haalbaarheidsstudies
blijkt uit verschillende bronnen dat in het complex een
kolencentrale gepland is, mogelijk ook met de op- en
overslag van kolen.14 Deze kolencentrale zou de verschillende
toekomstige industriële clusters (metaal en petrochemie)
van elektriciteit moeten voorzien.
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Figuur 1 Bedrijfsstructuur Havenbedrijf Rotterdam N.V.
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Eikon, aangevuld met lokale mediabronnen. Diário Oficial do Estado do Espíritu Santo (2019, 9 oktober).
Porto Central Complexo Industrial Portuário SA CNPJ. Geraadpleegd van: https://www.jusbrasil.com.br/
diarios/265801449/doees-normal-09-10-2019-pg-56?ref=previous_button
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Een masterthesis van een stagiair van HbR over Kuala
Tanjung meldt dat HbR-experts voor de elektriciteits
opwekking de voorkeur gaven aan een kolencentrale,
vanwege de lagere kosten die gepaard gaan met een
kolencentrale ten opzichte van andere energie-opwekkers.15 HbR bestrijdt, in een reactie aan SOMO, dat ze een
kolencentrale heeft voorgesteld omdat deze goedkoper is,
maar benadrukt dat in de overweging voornamelijk de
haalbaarheid vanwege de verwachte groei een rol speelde.
Het havenbedrijf kwam naar eigen zeggen tot haar
keuze voor het aantrekken van een kolencentrale omdat
Indonesië “voor langere tijd helaas afhankelijk zal zijn
van fossiele brandstoffen”.16
Ook in de nieuwe haven van Porto Central in Brazilië is
een energiecluster gepland met ruimte voor kolencentrales
en een kolenterminal.17 In haar reactie aan SOMO schrijft
HbR dat de komst van een kolencentrale momenteel
“onwaarschijnlijk” en “onzeker” is. Desalniettemin wordt
het niet uitgesloten dat er in de haven een dergelijke
centrale gefaciliteerd zal worden.18
Kolen spelen ook een rol in de Braziliaanse haven van
Pecem, waarin HbR in 2018 een belang verwierf. Hoewel er
in een verslag van een vergadering van de aandeelhouderscommissie in 2017 nog wordt gesproken over twee kolencentrales, heeft HbR SOMO laten weten dat er één
kolencentrale staat.19 In 2013 is aan de bestaande centrale
Pecem I een nieuwe eenheid, Pecem II, toegevoegd.20
De haven van Pecem wordt verder ook benut voor de
overslag van kolen.21

Gas- en olie-industrie
Het HbR stelt in haar reactie aan SOMO dat “ondanks de
groei van alternatieve, duurzame energiebronnen in de
energiemix, olie (en gas) nog lange tijd deel zullen uitmaken
van de energiemix in de wereld. (…) De Braziliaanse
olieproductie zal daarom de komende jaren stijgen.”22
De verwachting is dat de olieproductie tussen 2017 en
2026 zal oplopen van 2,8 miljoen naar 5,2 miljoen vaten
per dag.23 De nieuwe haven van Porto Central profileert
zich als een belangrijk dienstverlener voor offshore
bedrijven die voor de zuidelijke kust van Brazilië actief zijn.
Daar bevinden zich gas- en olievelden in de Campos,
Santos en Espírito Santo bassins. Volgens de website van
Porto Central zal een belangrijk deel van de groei in de
olieproductie van Brazilië uit deze velden komen.24
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Porto Central hoopt, dankzij haar strategische locatie ten
opzichte van de olie- en gasvelden, de belangrijkste spelers
in de Braziliaanse fossiele industrie als klanten te kunnen
werven. Porto Central zal deze bedrijven distributie- en
opslagfaciliteiten voor olie bieden.25 Daarnaast zal de haven
diep genoeg gemaakt worden zodat ook de grootste
olietankers kunnen aanleggen. Uit het verslag van een
vergadering van de aandeelhouderscommissie van HbR op
10 januari 2019 blijkt dat HbR zelf actief naar “commitments
van oliemaatschappijen” wilde zoeken voor het Braziliaanse
havenproject Porto Central.26 HbR zegt in een reactie aan
SOMO, dat die commitments nog niet zijn gegeven.27
Daarnaast wordt er een LNG-importterminal gebouwd en
biedt het energiecluster ruimte voor een gascentrale.28
Uit een verslag van een vergadering van de aandeelhouders
commissie van HbR op 28 september 2017 blijkt bovendien
dat in de haven van Pecem mogelijk ook olieraffinage
komt. Dat zou een “belangrijke verdere ontwikkelings
mogelijkheid” zijn, zo meldt het verslag.29 HbR reageert dat
dit een plan is van Braziliaanse zijde, en dat er nog geen
verdere ontwikkelingen zijn.
De haven van Sohar ligt net buiten de Straat van Hormuz
in Oman, in het hart van de olierijke Golfstaten. Olie en
de petrochemische industrie spelen daarom een vooraanstaande rol in de haven.30 Het Omaanse oliebedrijf Orpic
heeft in 2017 de capaciteit van haar raffinaderij nog
uitgebreid van 120 duizend vaten naar 204 duizend
per dag.31

Petrochemische industrie
De petrochemische industrie verwerkt aardolie tot diverse
chemische producten, gebruikt veel energie, heeft een
hoge CO2-uitstoot en is zeer vervuilend.32 Deze industrie
is een belangrijk onderdeel van de Haven van Rotterdam.
Het is daarom niet verwonderlijk dat HbR dit cluster ook
opneemt in haar buitenlandse projecten. Niet alleen
vanwege haar expertise, maar ook omdat ze hiermee haar
klanten internationale mogelijkheden kan bieden. Zo kent
de haven van Sohar een cluster voor de petrochemische
industrie en is in de haalbaarheidsstudies die HbR
ontwikkelde voor het havenindustrieel complex in Kuala
Tanjung tevens een petrochemisch cluster opgenomen.33
Ondanks dat er geïnnoveerd wordt met andere vormen
van energie, blijft de petrochemische industrie moeilijk
te verduurzamen.
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Havens ontwikkelen zich tot
megaprojecten met grote impact
op mens en milieu
De nieuwe havens zijn megaprojecten waarbij de omgeving
van mensen en natuur ingrijpend verandert. Al zou de
nieuwe bedrijvigheid werkgelegenheid en nieuwe inkomstenbronnen naar een land brengen, het heeft ook verstrekkende
lokale gevolgen, waaronder het verlies van een diversiteit
aan inkomstenbronnen, landonteigening en sociale
ontwrichting.34 Daarnaast zorgen deze projecten voor
ingrijpende veranderingen aan ecosystemen, met aantasting
van biodiversiteit tot gevolg.
De nadelige effecten voor mens en milieu blijven echter
niet beperkt tot het havengebied alleen. Havens zijn
knooppunten in globale waardenketens. Ze ontsluiten het
achterland en bevorderen de ontwikkeling van transport
infrastructuur en daarmee de aanlevering van goederen.
De gevolgen zijn voelbaar tot in de wijde omgeving van
de fysieke haven.
HbR wendt dit af door te benadrukken dat hun betrokkenheid bij internationale projecten juist leidt tot positieve
resultaten. SOMO vraagt zich daarbij af voor wie dit
positief is? Hoe dit positieve resultaat zich verhoudt tot
de negatieve gevolgen? En in hoeverre dit een positief
resultaat is voor het klimaat? Wat een bedrijf definieert
als positieve resultaten kan in schril contrast staan met
de beoordeling van de lokale bevolking.

Sociale conflicten rondom havens
Sociale conflicten spelen ook bij het Indonesische havenproject Kuala Tanjung in Noord-Sumatra, waar HbR bij
betrokken is. Vissers, verbonden aan de Indonesische
vissersbond KNTI, geven aan dat de ontwikkeling van de
haven hun visserij negatief beïnvloedt.35 Verder zorgde de
uitbreiding van de haven van Kuala Tanjung in 2018 voor
conflicten met dorpsbewoners die vanwege de uitbreiding
van de haveninfrastructuur gedwongen zijn te verhuizen en
geen eerlijke prijs krijgen voor hun grond. Naast dat deze
compensaties erg laag waren, verschilden deze ook
per bewoner.36
De Indonesische milieuorganisatie Walhi laat zien dat
zandwinning in de kustzone van Noord-Sumatra in strijd is
met overheidsregels en leidt tot afkalving van de kust.37
Kustbewoners vertelden Walhi tijdens een veldonderzoek
in 2018 dat ze door de activiteiten bedreigd worden in hun
bestaan.38 Hoewel HbR tegenover SOMO bestrijdt dat
deze omstreden zandwinning in zee dient voor de ontwikkeling van Kuala Tanjung, neemt dit niet weg dat lokale
vissers – net als de vissers rondom de nieuwe haven van
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Porto Central in Brazilië39 – vrezen voor hun toekomstige
inkomsten door de verstoring van visgronden bij de
uitbreiding van de haven.
HbR benadrukt dat ze kansen schept voor andere
Nederlandse bedrijven. Zo was HbR van 2008 tot 2010 in
Brazilië betrokken bij de ontwikkeling van de haven van
Suape waar Van Oord vervolgens twee baggerprojecten
uitvoerde.40 HbR stelde een bedrijfsplan op en leverde een
bijdrage aan het masterplan voor de haven. In 2011,
rapporteerden de organisaties BothENDS en Forum Suape
dat er bij baggeractiviteiten voor de haven visgronden
werden vernield. Ze beschrijven hoe bewoners op gewelddadige wijze gedwongen waren te verhuizen.41 HbR is niet
direct verantwoordelijk voor deze vormen van onteigening,
maar het opent deuren voor bedrijven en effent de paden
voor mogelijk ongewenste ontwikkelingen. Het maken van
masterplannen voor deze gebieden brengt wel degelijk
een bepaalde verantwoordelijkheid voor de gevolgen met
zich mee.

Havenprojecten ontsluiten achterland voor
doorvoer palmolie en soja
De groei van de export van soja uit Latijns-Amerika en
palmolie uit Indonesië treft lokale gemeenschappen en
kleine boeren die hun grond verliezen door de expansie
van grote agrobedrijven.42 In 2012, nog voordat HbR met
het Indonesische havenbedrijf Pelindo I de overeenkomst
sloot over de ontwikkeling van Kuala Tanjung, maakte
de Indonesische regering al bekend dat ze de export van
palmolie vanuit de haven wilde verhogen.43 Een haven
ontsluit het achterland. Soja- en palmolieplantages worden
door middel van snelwegen en treinrails via de havens
verbonden met logistieke corridors naar verschillende
delen van de wereld. Voor Kuala Tanjung geldt dit
voor palmolie en voor Brazilië geldt dit voor soja.
De Indonesische palmoliesector is medeverantwoordelijk
voor de grootschalige ontbossing in Indonesië in de
afgelopen decennia en wordt ook vaak verantwoordelijk
gehouden voor de jaarlijks terugkerende bosbranden in het
land. Die branden leiden tot gezondheidsschade voor de
lokale bevolking en meer CO2-uitstoot in de atmosfeer.44
In het geval van Porto Central krijgt de haven een functie
voor de overslag van sojaproducten uit Brazilië.45 Het is de
bedoeling dat Porto Central door een nieuwe, omstreden
spoorlijn ook een verbinding krijgt met de Braziliaanse
deelstaat in de Amazone, Mato Grosso46, het centrum van
de sojateelt in Brazilië. Recent onderzoek constateert dat
met het vergroten van transportmogelijkheden de expansie
van sojateelt in Mato Grosso, en daarmee de bijbehorende
ontbossing, zal versnellen.47
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Hoge rendementseisen hebben lokale gevolgen
De zorgen van SOMO over de internationale activiteiten
van de Rotterdamse haven worden gevoed door de hoge
rendementseisen die HbR hanteert voor haar deelnemingen
over de grens. HbR heeft aangegeven dat ze uit deze
deelnemingen over de grens een “beduidend hoger”
rendement verwacht dan uit haar andere activiteiten.48
In haar internationale strategie schrijft HbR uit te gaan van
tien procent rendement op haar investeringen in het
buitenland. Ze verwacht dat haar deelname in de haven van
Pecem zelfs een rendement van 15 procent kan behalen.49
Indonesische media berichtten begin 2018 dat HbR, tot
ergernis van haar Indonesische partner, ook 15 procent
rendement eiste voor verdere deelname aan het haven
project Kuala Tanjung.50 HbR motiveert de hoge rendementseis door te verwijzen naar de hogere risico’s die
verbonden zijn aan buitenlandse deelnemingen.51 HbR
wentelt haar risico’s daarmee af op de lokale context.
De vraag is namelijk waar dit rendement wordt verdiend
en wie daarvoor de prijs betaalt? Zal dit ten koste gaan van
belangrijke lokale activiteiten die minder opbrengen, zoals
vissers die visgronden kwijtraken? Of wordt er in het
buitenlandse havenproject toch gekozen voor een
goedkope fossiele centrale, en niet voor een duurzamere
maar duurdere vorm van energieopwekking? Op het
moment van de keuze tussen óf de exploitatie van natuurlijke grondstoffen met maximale opbrengst óf duurzame
oplossingen voor mens en milieu kan het verwezenlijken
van rendement doorslaggevend zijn.

Gemeente is medeverantwoordelijk
voor buitenlandse deelnemingen
Bij de verzelfstandiging van het havenbedrijf in 2004 is
besloten dat de gemeente en het Rijk als aandeelhouders
slechts op hoofdlijnen betrokken worden bij het reilen en
zeilen van de haven in Rotterdam. De aandeelhouders
zouden voortaan geen bemoeienis meer hebben met
concrete zaken. Het havenbedrijf in Rotterdam functioneert
als een onafhankelijke en hybride entiteit die daardoor
ontsnapt aan publiek toezicht, terwijl het nog wel publiek
eigendom is.
Voor participaties van HbR over de grens is echter een
afwijkende regeling getroffen. Artikel 25.8 lid e van de
statuten van HbR bepaalt dat het havenbedrijf voor het
aangaan, vergroten of verkleinen van een deelneming
buiten Nederland toestemming van de aandeelhouders
nodig heeft.52 In het Beleidskader Verbonden Partijen
2014-2018 legde het college van burgemeester en
wethouders (B&W) vast dat buitenlandse deelnemingen
van bedrijven waarvan de gemeente aandeelhouder is,
het publieke belang van Rotterdam moeten dienen.53
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Ook bevat het beleidskader een pakket aan bedrijfseconomische vereisten waaraan investeringen van HbR en andere
bedrijven moeten voldoen, willen ze toestemming van de
gemeente krijgen.
Het college van B&W geeft de gemeenteraad regelmatig
de indruk dat ze de buitenlandse projecten van HbR
“intensief en kritisch” volgt, en ook “eigen afwegingen”
maakt, zoals een brief van de wethouder uit 2014
vermeldt.54 In een brief van 9 oktober 2018 over de
internationale strategie van HbR schrijft de wethouder dat
hij alle voorstellen van HbR over een investering in het
buitenland “individueel” weegt. Hij stelt bovendien dat de
gemeente vasthoudt aan het vereiste dat buitenlandse
participaties van HbR moeten leiden tot een extra ladingstroom naar Rotterdam, ook al heeft het havenbedrijf dat
criterium zelf laten vallen.55

B&W ontkennen echter verantwoordelijkheid
In een Wob-procedure, waarin SOMO onder meer haalbaarheidsstudies van HbR over Kuala Tanjung opvraagt,
kiest het college van B&W voor een hele andere opstelling.
Ze doet namelijk voorkomen dat ze als aandeelhouder
géén invloed heeft op de buitenlandse deelnemingen van
HbR. Het gemeentebestuur zou, hoewel ze er dus expliciet
toestemming voor moet geven, geen directe zeggenschap
hebben over die projecten en er dus ook geen verant
woordelijkheid voor dragen. De gemeente heeft géén
bemoeienis met individuele projecten van HbR over
de grens, stellen B&W in de Wob-procedure. Om dat
te illustreren, wijst het gemeentebestuur erop dat de
opgevraagde haalbaarheidsstudies van HbR over Kuala
Tanjung bij de gemeente ook helemaal niet aanwezig zijn.56
Deze opstelling staat haaks op de opstelling die de
wethouder kiest in beleidsdocumenten aan de gemeenteraad. De vraag is hierbij hoe het gemeentebestuur de
buitenlandse deelnemingen van HbR “intensief en kritisch”
denkt te kunnen volgen en hierover te kunnen beslissen,
als ze niet over alle relevante gegevens beschikt?
Aangezien de wethouder goedkeuring dient te geven of
een HbR-participatie over de grens kan doorgaan, mag
de gemeenteraad verwachten dat zowel de wethouder als
de ambtenaren zich grondig informeren. Hoe kan de
wethouder anders toetsen of de buitenlandse projecten
van HbR het publieke belang dienen? De wethouder dient
deze verantwoordelijkheid ondubbelzinnig te erkennen
en actief uit te voeren. Overigens blijkt uit documenten
van de gemeente, die zijn vrijgegeven in een andere
Wob-procedure dat zij intern wel degelijk uitgaat van
zeggenschap over de internationale deelnemingen.
Naar aanleiding van de discussie over de kolenoverslag in
de Rotterdamse haven, waarop de gemeente geen invloed
kon uitoefenen, schrijft een ambtenaar dat dit anders ligt
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bij buitenlandse deelnemingen van HbR. “We hebben
overigens als aandeelhouder volledige zeggenschap over
buitenlandse investeringen, wat dat betreft is er geen
overeenkomst met de kolenmotie”, schrijft een senioradviseur van de bestuursdienst van de gemeente.
“Voor alle deelnemingen in het buitenland is toestemming
van de aandeelhouders nodig.”57
Ook uit een besluit van maart 2016 van de gemeente
Rotterdam en de Staat als aandeelhouders, blijkt dat er
door hen wordt uitgegaan van zeggenschap over de buitenlandse deelnemingen. In dit besluit wordt toestemming
gegeven voor de oprichting van een Indonesisch dochterbedrijf door HbR. De gemeente en de staat spreken in het
besluit over de uitoefening van hun “zeggenschapsrecht”.58
Dat impliceert dat de gemeente als aandeelhouder ook
duidelijk verantwoordelijkheid draagt voor de buitenlandse
deelnemingen van HbR.

De spanning tussen het (Rotterdamse)
publieke belang en het commerciële
belang van HbR
In haar internationale strategie onderschrijft het haven
bedrijf weliswaar dat ze een publieke taak heeft, en
verklaart met haar internationale activiteiten daar “een
wezenlijke bijdrage” aan te leveren. Haar buitenlandse
projecten zouden kansen scheppen voor andere Neder
landse bedrijven. Het publieke belang reikt echter verder
dan het economische domein en gaat ook bijvoorbeeld
over duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid. Niet
alleen in Rotterdam, maar wereldwijd.
HbR is een commerciële onderneming, die in haar
afwegingen ook de commerciële belangen van haar klanten
– waaronder klanten uit de fossiele industrie – centraal
stelt. Desalniettemin betekent dit niet dat het bedrijf geen
zorgplicht heeft, en deze gaat verder dan economische
groei of het toegankelijk maken van markten voor Neder
landse bedrijven. Het is aan de gemeente als aandeelhouder
om die zorgplicht – voor mens en milieu – te bewaken.

Publieke belang vraagt bredere betekenis,
met eerlijke transitie als uitgangspunt
In het nieuwe beleidskader waarover de gemeenteraad
de komende maanden beslist dient het publieke belang
van de Rotterdamse haven een brede betekenis te krijgen
en verder te gaan dan de nationale grenzen. In het
Beleidskader Verbonden Partijen 2014-2018 wordt over
duurzaamheid nog amper gesproken. In een addendum
is wel opgenomen dat bedrijven waarvan de gemeente
aandeelhouder is, jaarlijks verantwoording dient af te
leggen over hun MVO-beleid.59 Het addendum is echter
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niet duidelijk over mogelijke sancties als de onderneming
dat beleid niet naleeft. Hoe dit van toepassing is op
buitenlandse projecten van bedrijven gelieerd aan de
gemeente Rotterdam blijft ook na overleg met de
gemeente onduidelijk.60
In het nieuwe beleidskader dienen de buitenlandse
projecten van HbR getoetst te worden aan de klimaatdoelstellingen die het havenbedrijf zichzelf gesteld heeft.
Met als uitgangspunt een wereldwijde eerlijke transitie.
De ambitie om van de Rotterdamse haven een CO2-neutrale
haven te maken, zou bijvoorbeeld doorgetrokken kunnen
worden op haar projecten wereldwijd. Mogelijke inkomsten
die hiermee wegvallen, mogen dan al helemaal niet
gefinancierd of gecompenseerd worden met deelnemingen
in havenprojecten elders in de wereld die leunen op fossiele
industrieën of die ten koste gaan van de lokale bevolking.
B&W behoort dezelfde klimaatambities te hanteren voor
projecten in binnen- en buitenland. Daarnaast moet bij het
vaststellen van een vereiste rendement B&W op de hoogte
zijn wie hier de prijs voor betaalt en hoe dit keuzes
beïnvloedt.

Niet alleen toets voor harde infrastructuur
Uit het gesprek met de gemeente Rotterdam bleek dat de
gemeente de bedrijfseconomische criteria uit het beleidskader slechts toepast op investeringen van het havenbedrijf
in harde infrastructuur. HbR heeft alleen voor de deelname
in de Braziliaanse haven van Pecem, waarmee een
investering van 74 miljoen euro is gemoeid, de vereiste
worst-case scenario opgesteld.61 Voor de deelneming in de
Indonesische joint venture voor de ontwikkeling van Kuala
Tanjung is dat niet gedaan62, en ook niet voor de deel
neming in Porto Central in Brazilië. Volgens de gemeente
is een worst-case scenario in laatstgenoemde projecten
achterwege gebleven vanwege de ‘relatief lage’ bedragen
die bovendien in advisering en haalbaarheidsstudies
gestoken werden. Dit soort zachte investeringen van HbR
behoren ook getoetst te worden aan eisen die het
gemeentebestuur stelt. HbR geeft zelf aan dat ze doelen
op een evolutie in de buitenlandse samenwerkingen.
Het begint met kennisuitwisseling en adviesdiensten, een
volgende stap is havenbeheer of deelname. Bovendien
kunnen de plannen die het havenbedrijf in dit kader opstelt
voor buitenlandse partners al nadelige sociale en e
 cologische
effecten hebben, ook als het HbR er zelf niet grootschalig
in investeert. Deze investeringen zullen dan mogelijk
gedaan worden door anderen, bijvoorbeeld door commerciële terminal operators, door energiebedrijven, of door
het buitenlandse havenbedrijf waarmee HbR een partnerschap is aangegaan.63
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Het havenbedrijf en ook haar aandeelhouders dragen op
dit punt een zorgplicht. Te meer omdat een van de doelstelling van de internationale activiteiten van HbR is om
ook kansen te scheppen voor andere Nederlandse
bedrijven in de maritieme sector. Het komt voor dat als
deze Nederlandse bedrijven aan een project deelnemen,
HbR zich eruit terugtrekt of haar rol verkleint. Dat was te
zien bij het havenprojecten Suape en bij Porto Central in
Brazilië. Een dergelijk verdienmodel van HbR staat op

gespannen voet met de zorgplicht die een bedrijf met
publieke aandeelhouders als HbR heeft. Op het moment
dat HbR haar betrokkenheid in een project reduceert,
dan is haar verantwoordelijkheid nog niet ten einde.
Met name in het voortraject kan hierop gestuurd worden
en kan voorkomen worden dat de deur naar ongewenste
ontwikkelingen voor de lokale bevolking en voor het
klimaat opengaat.
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