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1. INLEIDING PRO] EMATIEK VM ))E WEST-ETJRQES ZEEHAVENS. 

In de jaren zestig hebben bijna alle West-Europese zeehavens geprofi-

teerd van de algemene ekonomiache expansie en in het bijzonder van de 

uitbreiding van de wereldhandel. 

Sommige havens hebben meer van die expansie geprofiteerd dan andere. 

Behalve de natuurlijke voordelen, hebben vooral de visie van de haven-

beheerders en de besluitvaardigheid hierbij een grote rol gepeeld. 

De snelheid waarmee een haven als Rotterdam nieuwe ontwikkelingen 

- mammoettanker, container - wist te volgen, of liever vooruit wist 

te zijn, heeft niet weinig tot zijn ontwikkeling bijgedragen. 

We zien dit ook met de betrekking-tot de vestiging van industrieën 

in zeehavengebieden. Andere havens dan Antwerpen en Rotterdam zijn 

grotendeels te laat met het creëren van industrieterreinen. De expan-

sie van de procesindustrie is nu veel minder dan ruim 5 jaar geleden 

terwijl het aanbod van braakliggende terreinen in West-Europese zee-

havengebieden groter is dan ooit tevoren. 

Geen wonder dat de zeehavens elkaars concurrentie thans sterk voelei 

Het is logisch dat ongelijke arbeidsvoorwaarden, ongelijke milieu-eien 

directe- en indirecte subsidies en andere ongelijke concurrentievoor-

waarden op het ogenblik een grote rol spelen. De roep om steun van 

regeringszijde "om oneerlijke concurrentievoorwaarden te compenseren" 

is begrijpelijk. Evenmin hoeft het ons te verbazen dat de bereidheid 

om in West-Europees verband Mn lijn te trekken ver te zoeken is. De 

afnemende expansie bezorgt de regeringen genoeg problemen oi een 

mentaliteit te stimuleren van : "er zoveel mogelijk voor je :Lgen land 

uithalen" en niet genoeg problemen om het besef te doen onitaan dat 

ze alleen in internationale samenwerking zijn op te lossen. 

Wie de toekomst van de Amsterdamse haven beschouwt, moet deze context 

voor ogen houden. Het is goed te beseffen dat vele West-Europese 

zeehavens in dezelfde, moeilijke situatie verkeren. 

Net als andere havens, kampt Amsterdam niet alleen met het probleem 

van de concurrentie, maar ook met de essentiële vraag : Waar willen 

we eigenlijk naartoe ? Men is zich gaan realiseren dat niet iedere 

expansie van industrie en overslag- en opalsgaotiviteiten de goede 

werkgelegenheid biedt Er is werkloYheid en tegelijk een krappe 

arbeidsmarkt met verschijnselen als pendel, de komst van werknemers 

van buiten het havengebied en de sociale problemen die deze komst 

met zich meebrengt. 
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De expansie brengt voorts een aantal nadelen voor de bevolking die 

in de buurt van de haven woont, waarmee men voorheen minder rekening 

hield, zoals verkeerscongesties, stank, risico van branden en gif-
wolken. Tenslotte leeft thans het besef dat met deze expansie enige 

zeer algemene negatieve verschijnselen gepaard gaan : bederf van het 

natuurlijk milieu en roofbouw op de aardse hulpbronnen. 



2. DE ZEEHAVENINDUSTRIALISATIE 

Kern van het Amsterdamse beleid der laatste jaren is de zeehavenindu-

strialisatie. Daarom zal er hier uitvoerig op worden ingegaan. 

In de afgelopen decennia zijn diverse zeehavens van West-Europa uit-

gebouwd tot industriële centra. Vooral de basisinduatrieen toonden 

belangstelling voor nieuwe vestigingen aan diep vaarwater. Kosten-

besparingen als gevolg van de directe en massale aan- en afvoer van 

grondstoffen en producten met grote zeeschepen zijn de voornaamste 

argumenten die de belangstelling voor de zeehavens kunnen verklaren. 

In het Benelu.xgebied zijn het vooral de havens van Rotterdam en Antwerpen 

geweest die hun aantrekkingskracht voor de vestiging van grote indu-

strieen toonden. Zowel in het Nieuwe Waterweggebied als langs de Schel-

deoevers verrezen olieraffinage-petrochemische-metallurgische- en niet 

aardolie gebonden chemische bedrijven. 

Van deze basisindusrioen zijn tal van nevenactiviteiten afgeleid, niet 

alleen op het gebied van de nijverheid, maar ook in de sector van de 

dienstverlening, de zgn. tertiaire sector. 

Het patroon van de zeehavenindustrialisatie in de regio's van Ant-

werpen en Rotterdam werd als richtsnoer gezien voor gelijksoortige 

ontwikkelingen in andere Europese zeehavengebieden. 

De havenautoriteiten en andere belanghebbenden op het gebied van indu 

strieontwikkeling stonden allerwege zeer positief tegenover het aan-

trekken van indu3trievestigingen binnen of nabij de zeehavens, omdat 

zulks in eerste instantie werd gezien als een versterking van de 

transportfunctie van de havens, welke de totale plaatselijke- en regio-

nale economie ten goode zou komen. Immers, door de nieuwe procesindu-

strieen werden extra en additionele ladingstromen opgewekt. 

Als bijkomende voordelen van de moderne vormen van havenindustrile 

bedrijvigheid werden bovendien aangemerkt factoren als groeikracht, 

export-gerichtheid , stuwende werking op de bedrijvigheid van andere 

ondernemingen, vernieuwing, alsmede voor wat betreft het werkgelegen-

heidsaspect het feit, dat slechts een beroep behoefde te worden gedaan 

op een relatief geringe, maar dan wel hoogwaardige personeelsbezetting. 

Op grond van genoemde gunstige factoren anticipeerden alle grote en 

middelgrote havens langs de kusten van Noordzee en het Engels Kanaal 

op verdere uitbreiding en groei van industrievestiging in de zeehaven-

gebieden met het voorbereiden en in uitvoering nemen van programma's 

voor het scheppen van grote arealen nieuw, aan grootscheeps vaarwater 

gesitueerde industrieterreinen. 
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Ook Amsterdam doet in deze expansiedrift mee en investeert, bij 

volledige uitvoering van het programma tot 1981, Ca. f 1.1. miljard 

1fl ca, 2030  ha terrein ten behoeve van bedoelde activiteiten,  

Naast het voorbeeld van Rotterdam moet daarbij tevens vermeld worden 

de eerder noodzakelijke omschakeling door het wegvallen van belangrijke 

trafieken naar  on  van o.a. Indonesië. Amsterdam moest zich, wilde 

zij haar havenpositie handhaven, omschakelen van een typische reders-

haven met vaste lijnverbindingen naar een echte stuwadoorshaven zoals 

Rotterdam reeds was. Dit proces zette zich met enig succes in gang 

aan het eind der vijftiger jaren toen de opbouw van Nederland na de 

jaren 1945-1955  langzamerhand plaats maakte voor de zogenaamde wel-

vaartsstaat. 

De verplaatsing van de belangrijkste havenactiviteiten van het oostelijk 

havendeel naar het westelijk havengebied, gestimuleerd door de ont-

wikkeling in de wereldzeevaart moet als een positieve bijdrage voor 

de havenontplooiing worden gezien. 

Be vraag is nu echter of nog onverkort moet worden vastgehouden aan 

de groeigedachte zoals die t.b,v, de zeehaven- en zeehavenindustriali-

satieontwikkeiing in andere havensteden tot uitvoering is gekomen. 

Het is goed om hier in te gaan op een aantal ervaringen van Rotterdam-

Do sterke specialisatie er concentratie van industriële ac±:viteiten 

in deze haven heeft tot een eenzijdige economische structuur geleid. 

Dit verschijnsel heeft naast een flink aantal positieve- ook een aantal 

negatieve effecten teweeg gebracht. 

De congestie-verschijnselen met betrekking tot de arbeidsmarkt, hot 
milieu en de infrastructuur zijn daarvan een duidelijke illubtratie. 

Daarnaast heeft deze eenzijdige structuur tot gevolg dat de welvaart 

in het gebied in sterke mate afhankelijk is geworden van enkele be-

drijfstakken, met name olie en petrochemie. Be olieboycot heeft 

duidelijk gemaakt hoe kwetsbaar de Rotterdamse haven als gevolg van 

de huidige eenzijdigheid is. 

Voor wat de congestieverschijnselen met betrekking tot de regionale 

arbeidsmarkt van de Rijnmond betreft, kan gewezen worden op de te 

grote vraag naar minder geschoolde arbeid en de daarmee samenhangende 

toevloed van buitenlandse we.rknemers(Berekend is dat als in onder-

nemingen in het Rijnmondgebied het percentage arbeidsplaatsen voor 

ongeschoolden boven een "drempel-percentage" van 46,5 komt 1 op elke 

vier laaggeschoolde arbeiders een gastarbeider is). Dit heeft geleid 

tot sociale spanningen, omdat niet in een doelmatige opvang en bege-

leiding werd voorzien. 
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Daarbij komt nog, dat binnen de regio onvoldoende werkgelegenheid 

geboden kan worden, uitgaande van de ambities en capaciteiten van 

de toekomstige beroepsbevolking. 

In 1970  was het percentage schoolverlaters in Rijnmond met algemeen 

voortgezet onderwijs 60. Volgens een prognose van de afdelinG onder-

wijs van de gemeente Rotterdam zal in 1980 dit percentage 72 zijn. 

Dit sluit niet aan op de vraag naar arbeid. Reeds vele jare:' schomraeJ: 

in Rijnmond de vraag naar arbeid van lager en uitgebreid laag niveau 

rond de 60%. 

Amsterdam zal aan de hand van de in Rotterdam opgedane ervaringen 

haar beleid beter kunnen bepalen maar bovendien met een groot aantal 

andere factoren rekening dienen te houden. 

Op basis van in de vijftiger jaren gemaakte studies was de noodzaak 

aangetoond van een verbetering van het gebeuren in en rondom de 

Amsterdamse haven, wilde deze haven haar betekenis voor de stedelijke 

economie behouden. Zelfs sterker het kon al worden voorzien, dat 

er impulsen nodig waren om de gehele stedelijke economie te regenere-

ren en te verbeteren. 

De studies wezen uit, dat de levensvatbaarheid van de haven een 

reële mogelijkheid was. Reeds eerder werd gesteld dat de afgczwakte 

transportfunctie door omschakeling van een redershaven naai 

stuwadoorshaven opgevijzeld. kon worden, terwijl de prognoses  an  het 

centraal planbureau ten aanzien van de investeringen ten behoeve 

van zeehavenindustrialisatie uitermate gunstig waren. 

Toch werd aan een aantal aspecten weinig aandacht besteed, 

De negatieve effecten (zoals te Rotterdam) werden nog onvoldoende 

onderkend, terwijl de ontwikkelingskansen niet voldoende werden ge-

toetst aan andere ontwikkelingen en specifieke Amsterdamse omstan-

digheden. Achtereenvolgens werden er een aantal behandeld. 
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3, TECIBNISCHE ONS TAJ?TDI GHEDEN 

3,1 Bereikbaarheid langs waterwegen 

De ligging van Ansterdam is, hemelsbreed gezien, zeker niet ongunsti 

Een belangrijk nadeel is evenwel, dat de bereikbaarheid van de stad 

slechts op peil kan worden gebracht door de aanleg van kunstwerken, 

In dit verband speelt o.a. het Amsterdam-Rijnkanaal een voorname rol., 

Ten aanzien van dit project heerst grote onzekerheid over het tijd-

stip, waarop heb aan de eisen des tijds is aangepast. Dat is zeker  dc  

eerste jaren nog niet het geval. 

Inmiddels zijn in een aantal concurrerende buitenlandse zeehavens 

belangrijke ontwikkelingen gaande. Volgens de plannen zouden in de 

loop van 1975 in Duinkerken schepen tot 300.000 dwt kunnen worden 

ontvangen.  Wilhelmshaven  gaat mogelijkheden bieden tot 250.03j0 dwt, 

Le  Havre  ontwikkelt een petroleumhaven met bereikbaarheid tot 

500,000 dwt, Verder komt er in het estuarium van de  Firth Forth  

een terminal voor Noordzee-olie, In Nederland wordt evenmi stil-

gezeten. Het Sloegebied en het Havenschap Delfzijl, om er m'ar enkel 

te noemen, vinden bij de regering een open oor. 

- Rotterdam is toegankelijk tot 250.000 dwt, maar dringt op haar beurt 

sterk aan op verdieping van de vaargeul omdat de nieuwe super-tanke: 

van ca. 450,000  dwt wel le  Havre,  Hamburg en vermoedelijk ook Duinke 

kunnen bereiken maar niet onze grootste haven. 

Bij al de hiorvoren geschetste ontwikkelingen is sprake van een duirl' 

ljke voorsprong op Amsterdam. Het maakt, dat de bereidheid om to 

participeren in een verbetering van de bereikbaarheid van Amsterdam 

op zich zelf al niet toeneemt. 

Be vraag rijst echter of do .Amsterdamse haventerreinen een betere be: 

baarheid. echt nodig hebben. 

In dit verband dient te worden geconstateerd dat de huidige bereiki)r 

held geldt tot ca, 30.000 dwt, met de aanleg van een voorhaven te 

IJmuiden zou dit vergroot worden tot Ca. 180,000 dwt, terwijl dan 

wellicht een pijp' oidingstraat naar de Industrieterreinen zi moetei 

worden aangelegd. 

3.2 Bereikbaarheid te land 

Be plannen met betrekking tot wegen en railverbindingen zij: zeer 

positief te beoordelen Slechts over het tempo van uitvoering mag 

ongerustheid bestaan. Die ongerustheid heeft zowel betrekking op 

aan- en afvoer van personen als van goederen. Een positief punt in 
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dezen is, dat de noodzaak van goede rail- en wegverbindingen niet 

alleen wordt ingegeven door de havenactiviteiten, maar ook door ande 

delen van de Amsterdamse economie. Daarvoor is zeker noodzakelijk , 

dat ook het interne verkeersbeleid groter effect gaat sorteren. 

3.3 Arbeidsmarkt 
De arbeidsmarkt biedt al enige tijd ernstige zorgen. Er is duidelijk 

sprake van een teruglopend aantal arbeidsplaatsen zowel in de 

secundaire als in de tertiaire sector. 

Daarnaast kan men een overschot aan arbeidskrachten constateren. Op 

het oog is hier een eenvoudige conclusie mogelijk. Beziet men echter 

de deelmarkten, dan is het beeld niet meer zo duidelijk. Een belangrijk 

deel van de geregistreerde arbeidereserve heeft betrekking op de 

zgn. minder-geschikten. Het is alleen al dit voorbeeld, dat de vraag 

om een analyse van de arbeidsmarkt rechtvaardigt, dus daargelaten, 

dat overschotten en tekorten niet op elkaar blijken te kunnen worden 

afgestemd. 

Het Rotterdams voorbeeld ten aanzien van de schoolverlaters noopt 

ook in Amsterdam tot voorzichtigheid ten aanzien van conclusies van 

de huidige Amsterdamse arbeidsreserve. 

Een industrieel vernieuwingsproces kan aansluiten bij de eisen die 

de arbeidsmarkt stelt. Maar niet onvermeld mag blijven dat  by.  het 

aandeel van de vrouwelijke werknemers binnen de totale industriële 

werkgelegenheid in het Amsterdam-Noordzeekanaalgobied in de periode 

1965-1970 aanzienlijk daalde en thans beneden het landelijk cijfer 

ligt. Naast een afnemende bereidheid van vrouwen om in industriële 

beroepen werkzaam te zijn en de onaantrekkelijkheid van veelal ver-

ouderde industriële bedrijven, speelt concurrentie van de diensten-

sector een belangrijke rol. In de gegroeide en nieuwe industriële 

bedrijven nam echter het aantal vrouwelijke werknemers enigszins toe. 

De vraag rijst dan ook, welke structurele oorzaken hier op langere 

termijn een rol zullen gaan spelen. 

Een niet onbelangrijke factor in deze moet wellicht worden gezocht 

in de situatie op de woningmarkt. 

Amsterdam is er in het recente verleden niet in geslaagd, voldoende 

woningen met betaalbare huren te bouwen. 

Enerzijds kwam de stadsvernieuwing niet op gang, anderzijds blijkt  de 

Bijlmermeer een zware bealsting. Door én en ander is het vestigings-

klimaat voor geschoolde arbeiders en hooggesalarleerden verlechterd, 
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Dit kan ook voor de toekomst gevolgen hebben voor de ontwikkeling 

van de industrie in het havengebied. 

Een niet onbelangrijke ontwikkeling voor de werkgelegenheid is gevon-

den in de vooruitgang van Schiphol. Ook al wordt geen ruimtelijke 

uitbreiding gegeven aan het aantal startbanen, dan nog kan Schiphol 

een belangrijke bijdrage blijven leveren voor het gezondhouden van de 

economie in de Amsterdamse agglomeratie. Aangezien bij Schiphol sprake 

is van een door vroegtijdige investeringen en niet aflatende aqquioitic 

in principe gecreëerde autonome ontwikkeling, betekent dit tegen de 

achtergrond van de situatie op de woningmarkt een concurrerende 

factor voor het havenbeleid. 

Daar het verder duidelijk is, dat een genuanceerde benadering van de 

stadsvernieuwing kan leiden tot een verbetering van de arbeidende 

bevolking, dient ook hieraan prioriteit te worden gegeven, hetgeen 

evenzeer uit financiële overwegingen een punt in het nadeel van de 

haven kan betekenen. 

Al met al mogen riskante speculatieve mogelijkheden in het havengebied 

niet prevaleren boven andere, te achten ontwikkelingen in de rest 

van de stad. 

3.4 Reserve aan industrieterreinen 

De huidige reserve aan terreinen is te stellen op ongeveer 500 

600 ha. De ligging van deze reserve is zodanig, dat zowel de 

transportsector als de zogenaamde zeehavenindustrile ontwikkeling 

nog mogelijkheden heeft. Bij een verandering van het beleid zou er 

vooralsnog voldoende ruimte zijn voor meer droge industrie. In dit 

verband is dan ook vrijwel alleen de vraag van belang g is het nodig 

verder te gaan met opspuitingen e.d., wil de toekomst zeker worden 

gesteld ? 

De vraag lijkt alleen van belang voor de zeehavenindustrie. Wil men 

mogelijkheden voor deze industrie openhouden, dan wordt de grootste 

zekerheid verkregen, als men deze terreinen gereed heeft. Is dat 

echter werkelijk nodig ? Het graven van een insteekhaven, alsmede 

het ophogen van terreinen ten westen van de Nauerinase tunneltracé 

kan in twee of drie jaar geschieden. Inklinken van de grond kan met 

moderne technieken aanzienlijk worden versneld. Het bouwen van om-

vangrijke installaties kan met de andere werkzaamheden worden gecom-

bineerd. Uit dien hoofde is er dan ook weinig reden, het terrein 

al gereed te hebben. Bovendien is er het voordeel, dat steeds kan 

worden ingehaakt op de meest recente ontwikkelingen. 
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Voorts wordt voorkomen, dat bedrijven door middel van onderhandelingen 

een niet betaalde optie hebben op grote kapitaalsuitgaven. De con-

clusie van gen en ander kan zijn, dat verwerking tot gereed product 
niet nodig is, zodat het slechts aanbeveling verdient, ervoor te 

zorgen, dat er geen juridische belemmeringen zijn. 
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4. RENTABILITEIT VAN HET WESTELIJK  HAVENGEBIED 

Het studierapport "De nationaal-economische betekenis van industrie-

vestiging in de zeehavengebiedent' van het Centraal Planbureau kan 

worden beschouwd als een bevestiging van de oorspronkelijke Amster-

damse denkbeelden. In theorie is en blijft het zeebeen een aantrekke-

lijke mogelijkheid om de werkgelegenheid op peil te houden. Ondanks 

veranderde inzichten met betrekking tot economische groei e.d. zal 

er toch een redelijke mate van arbeidsverdeling moeten blijven. Op 

het oog lijkt er dus niets tegen om de Amsterdamse havenontwikkeling 

met kracht voort te zetten. 

Echter, en daar gaat het om, rentabiliteit wordt verkregen als 

aftreksom van twee ingewikkeld samengestelde componenten, globaal 

aan te duiden als de inkoop en de verkoop. Het is derhalve de vraag, 

hoe deze aftreksom in het specifiek .Amsterdamse geval uitkomt. Er 

zijn weinig overzichten in de openbaarheid gekomen, die een inzicht 

verschaffen in do kostprijzen van haventerreinen hier en elders. 

Een diepgravend vergelijkend onderzoek is zeer gewenst, liet alle 

voorzichtigheid, die een dergelijke uitspraak dient te omgeven, kan 

toch wel worden beweerd, dat de gemiddelde prijzen in het westelijk 

havengebied aan de hoge kant zijn. De cumulerende rentelasten (thans 

ca. 30 miljoen) zullen deze prijzen tegenover de lagere buitenlandse 

investeringen ongunstig blijven beïnvloeden. Thans zijn reeds verschil-

len van meer dan 50 niet ongewoon, als men  by,  kijkt naar Hamburg, 

Duinkerken of Rotterdam. Be verschillen zijn niet eenvoudig te ver-

klaren uit andere vormen van subsidiëring of anderzins. Het betekent: 

dat Amsterdam zich in een moeilijke concurrentiepositie bevindt. Hoe 

moeilijk die is, laat zich niet eenvoudig becijferen. Daarvoor is noch 

dat een inzicht bestaat in de grootte van toekomstige goederenstromeT 

in hun verhouding tot bestaande en toekomstige haventerreinen. Ook 

een dergelijk onderzoek is zeer gewenst tegen de achtergrond van een 

minimale uitbreiding in de eerstvolgende jaren van ongeveer enige 

duizenden heotam in concurrerende zeehavens. 

De feitelijke ontwikkeling in het .Amsterdamse gebied blijft blijkens de 

recentelijk verschenen rapporten achter. Tegen de achtergrond van 

hetgeen elders gebeurt is dan ook niet aan te nemen, dat daarin op 

korte termijn verandering komt, omdat ook de inflatie er vooralsnog 

geen verbetering in zal brengen; daarvoor zijn de kostprijsverschille: 

te groot. Keren wij terug naar onze aftreksom. De kosten zijn hoog en 

over de opbrengsten kunnen slechts sombere vooruitzichten worden 
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gegeven. Er is derhalve áprake van een negatieve balans. 

Er dient  hog  een belangrjké opmerking te worden gethâkt. Hoge 

aansohafprijzen behoeven geen bêlbmnie±ing te zijn  voor een gezonde 

politiek. Wel is dan een goede acquisitie nodig, terwijl het service-

pakket van hoog gehalte moet zijn en een voorsprong op andere markt-

gegadigden nodig is. 

Naar voldoet Amsterdam aan deze eisen wel ? 

Het aantal en de aard van de thans in de .Amsterdamse haven gevestigde 

ondernemingen doet voorts de vraag rijzen of niet eerst een beter' 

inzicht moet worden verkregen in hun intenties ten aanzien van 

Amsterdam. Be zeer eenzijdige samenstelling van de Nederlandse scheep-

vaartorganisatie werkte tot heden niet in het belang van de Amster-

damse haven, Het gemak waarmee de Nederlandse Scheepvaart Unie 

.Amsterdamse vestigingen opheft of ontmantelt doet de vragen rijzen of 

een echt Nationaal havenbeleid geen voorwaarde is om gemeentelijke 

investeringen in havenaccomodaties te rechtvaardigen. 

Geconstateerd moet dan ook worden dat de gemeentelijke overheid van 

haar kant door het plegen van investeringen een belangrijke bijdrage 

heeft geleverd tot modernisering en verbetering van havenaocomodaties 

maar dat het bedrijfsleven zo sterk verdeeld is dat deze investeringen 

geen optimaal rendement voor de gemeenschap opleveren. 

De opvattingen dat de afzonderlijke bedrijven het zelf moeten doen is 

op zich zelf juist maar kan slechts dan tot resultaten leiden indien 

zij gesteund wordt door een gemeenschappelijke  aanpak voor de haven 

als geheel. 

Het is onder deze omstandigheden dan ook duidelijk dat in de laatste 

jaren een aantal kleine tot zeer kleine en dikwijls marginale stuwa- 

doors- en cargadoorsbedrijven zich in Amsterdam hebben gevestigd onder 

het motto g "Misschien kunnen wij een graantje meepikken". Op het 

zeehaven gebeuren is dit tot heden nog van weinig belang geweest, 

noch afgezien van de vraag of bij deze vestigingen sprake is van nieuwc 

lading of dat slechts geconstateerd kan worden dat hier toch reeds 

via Amsterdam behandelde lading wordt verwerkt. 

De conclusie kan zijn, dat vanuit micro- en macro- economische 

verwachtingen de rentabiliteit van het westelijk havengebied bij 

ongewijzigd nationaal overheidsbeleid zorgelijk is. 
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5. INTERNATIONALE ONTWIKKELINGEN EN NIEUWE PERSPECTIEVEN 

De internationale goederenhandel heeft zich in snel tempo ontwikkeld. 

In de twee decennia, die achter ons liggen, is zij ongeveer vervijf-

voudigd. De handel in industriële produkten, grondstoffen en land-

bouwprodukten is veel sterker toegenomen dan de industrie-, de mijn-

bouw- en de landbouw produktie. De E.E.G. is het grootste handelsblok 

ter wereld. Bovendien is gebleken, dat het relatieve aandeel van de 

handel tussen de geindustrialiseerde landen in het totaal van de 

wereldhandel toeneemt. In 1971 voerden de ontwikkelingslanden ongeveer 

72% van hun goederenexportpaicket uit naar geindustrialiseerde landen. 

De handel van communistische landen is zowel absoluut als relatief 

klein. Het grootste deel vindt dan nog plaats tussen de Comecon-

landen onderling. 

Voorts is, op geringere afstand, een ontwikkeling aan de gang die 

van grote betekenis is voor vele havens rond de Noordzee. De winning 

van olie en gas op het continentale plat brengt de aan- en afvoer 

met zich mee van mensen en apparaten. Ook wordt de reparatie en 

fabricage vereist van buizen, booreilanden, opslagtanks en andere 

apparaten. Het ligt voor de hand een gedeelte van deze "offshore  

industry"  te verrichten in zeehavengebieden. 

Wat de verdere industriële ontwikkelingen betreft, mag worden aange-

nomen, dat de grondstoffenlanden zullen trachten een deel van de 

bewerking tot eindprodukt in eigen handen te nemen. Dat betekent 

dat de toekomstige vraag naar en het aanbod van Europese zeehaven-

industrieterreinen nu toch wel eens tot bezinning over de inves-

teringen moet leiden; of met verdere terreinuitbreidingen moet 

worden doorgegaan en /1  andere bestemmingen overwogen moeten worden. 

In dit verband zijn de ontwikkelingen in Zuid-Amerika en het nabije 

oosten het volgen waard. 

Evenzeer van belang op wat kortere termijn lijken de Noordafrikaanse 

Arabische staten. Tot de produkten, die uit deze landen zullen komen, 

behoren ruw staal en staalprodukten, stookolie en benzine alsmede 

chemische produkten. Zetten de hiervoren geschetste ontwikkelingen 

zich door, dan lijkt het erop dat overwogen moet worden in hoeverre 

de havens haar oude functie kunnen en misschien wel moeten herkrijgen. 

Tegen deze achtergronden lijkt het star vasthouden aan basisindustrieën 

aan diep vaarwater minder gelukkig.  

if.' -  



Het is ook niet zo verwonderlijk, dat allerwegen het begrip "multi-

purpos&'-haven meer aanhangers krijgt in Europa. 

Voor Amsterdam kunnen kansen liggen in een oriëntatie op de ont-

wikkelingslanden, de Comecon en China, alsmede een oriëntatie op 

de offshore-activiteiten. Wat de industrie betreft, zou verder 

gemikt kunnen worden op de bedrijven, die een verzorgende functie 

voor een zo groot mogelijk achterland hebben. Het is verder niet 

uitgesloten, dat zich ten aanzien van bepaalde goederen een stapel-

functie kan ontwikkelen. 

Zou het beleid in deze richting gaan, dan is Amsterdam geen directe 

concurrent van Rotterdam, maar vervult het een naastliggende functie. 

Bovendien wordt de Amsterdamse haven minder afhankelijk van het 

overleg in Brussel. Afgezien van het feit dat, gelet op de houding 

van diverse Europese overheden - zowel nationaal als regionaal - 

een Europees zeehavenbeleid voorlopig niet te verwachten valt. 

Het is duidelijk, dat een dergelijke verandering van oriëntatie 

gevolgen moet hebben voor de organisatie. 

Zij zal in staat moeten zijn om op de ontwikkeling te anticiperen en 

snel te beslissen. Goede ondernemerschap en enthousiasme met op de 

achtergrond een stimulerende gemeenteraad zullen de plaats moeten 

innemen van gevestigde posities, 
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6. BELEIDSALTERNATIEF 

In de vorige beschouwingen zijn een aantal randvoorwaarden van de 

haven aan de orde gesteld. Niet gesproken is over de overlooppro-

blematiek, de ontwikkeling van Noord-Holland noord, de invoering 

van de wet selectieve investeringsregeling, het veranderde denken 

over planologie en economische groei, om er maar enkele te noemen 

Het valt echter niet in te zien, dat deze onderwerpen tot een 

andere conclusie zouden leiden dan op grond van het vorenstaande 

kan worden bereikt. De gevolgtrekking, die moet worden gemaakt, 

is, dat de achterstand, die Amsterdam heeft opgelopen bij zeehaven-

industrialisatie, groot is en dat de omstandigheden er niet op 

wijzen, dat zowel in conjuncturele als in structurele zin op korte 

termijn verandering mag worden verwacht, zodat moet worden overge-

gaan op een aangepast pakket van beleidslijnen., 

Van belang is op te merken, dat de indruk niet geheel kan worden 

weggenomen, dat naast belangrijke, voor de haven externe omstandig-

heden, ook interne tekortkomingen een rol hebben gespeeld. Onder-

zocht zal moeten worden, welke veranderingen wellicht nodig zijn 

om het havenbeleid meer te integreren in het gehele Amsterdamse 

beleid; de maatregelen die zijn genomen na het uitkomen van de 

Economische nota in 1970,  zijn voor de integratie niet geëigend om 

het huidige, meer bestuurlijk administratieve karakter van het 

havenbeheer meer in overeenstemming te brengen met de eisen, die 

moeten worden gesteld bij hot ontwikkelen van een economisch goed. 

Een mogelijkheid is gelegen in het samenvoegen van de meer commer-

ciële aspecten van de Dienst der Publieke Werken en het Gemeentelijk 

havenbedrijf. Dit wel is waar niet nieuwe plan kan weer actueel 

worden, omdat bij het vol raken van de droge terreinen de daar opge-

dane ervaring zeer goed kan worden ingebracht bij een veranderde 

opzet van de terreinen in het westelijk havengebied. De verandering 

in de opvattingen over het westelijk havengebied dient gestalte te 

krijgen door de navolgende maatregelen 

1. Stopzetting van verdere uitbreiding van het huidige havenareaal 

op dit moment; 

2. Overleg met de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude en de 

regering over een zodanige bestemming van de gebieden ten westen 

van de Machineweg, dat dit gebied een reserve kan zijn voor het 

gehele Noordzeekanaalgebied; 
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3. Niet moet worden vastgehouden aan de gedachte van diep-vaarwater-

industrie, zonder nochthans deze mogelijkheid uit te sluiten; 

4. Intensivering van de contacten met de Comecon-landen, China, 

Japan en de verschillende ontwikkelingsgebieden. 

Nagegaan zal moeten worden, in hoeverre de transportsector kan 

worden gestimuleerd door middel van een arbeidsverdeling in 

industriële goederen; 

5. Het aantrekken van offshore-activiteiten; 

6. Het aantrekken van industrieen, die een verzorgend karakter 

hebben ten aanzien van Amsterdam en zijn achterland; 

T. Hogere prioriteit aan de stadsvernieuwing.. Een zodanige aanpak 
van het gehele woonvraagstuk, dat meer mogelijkheden worden ver-

kregen voor het beter huisvesten van de arbeidende bevolking; 

8. Er zal op korte termijn een analyse van de arbeidsmarkt gemaakt 

moeten worden; 

9. Het gemeentelijk beleid mag niet doorkruisd worden door de 

visie van enkelen waardoor het beleid zodanig kan worden 

beinvloed dat de belangen van velen ondergeschikt gemaakt worden 

op een onaanvaardbare manier. 

Zolang de monopoliepositie van één concern bepalend van invloed 

is op het overheidsbeleid is het de vraag of doelstellingen 

geformuleerd kunnen worden door een gemeentelijke overheid. 

Deze situatie vraagt om .overheidsingrijpen. 
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