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1. INLEIDING. 

In de jaren zestig hebben bijna alle West.-Europee zeehavens gepro-

fiteerd van de algemene ekonomische expansie en in het bijzonder 

van de uitbreiding van de wereidhandel 

Sommige havens .hebben neer van die expansie geprofiteerd dan andere, 

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

beheerders ende besluitvaardigheid hierbij een grote rol. gespeeld. 

De snelheid waarmee een haven als rotterdam nieuwe ontwikkelingen - 

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

te zijn, heeft niet wein_g tot zijn ontwikkeling bijgedragen 

We zien, clit  -ook met de betrekking tot de vestiging van de industrieen 

in eehavengebieden Andere hwens dan Antwerpen en Rotterdam zijn - 

grotendeels te laat met het creëren van industrieterreinen. De 

expansie van de procesindustrie is nu veel minder dan ruim 5 jaar 

geleden terwijl het aanbod van braakliggende terreinen in West-Europese 

zeehavengebieden groter is dan ooit tevoren. 

Geen wonder dat de zeehavens elkaars concurrentie tMxis:.eterk: voelen. 

Het is logisoh dat ongelijke arbeidsvoorwaarden, .ong1jke vmi-lieu 

eisei, directe- en indirecte subsidies en andere ongelijke concurrentie-

voorwaarden, op het ogenblik een grote rol spelen. De roep om steun 

van regeringszijde "om oneerlijke concurrentievoorwaarden te compenseren" 

is begrijpelijk. 

Naar., 
- 
zeker in Nederland9  kampen de zeehavens met -een nog-- essèntiier-. 

probleem dan de internationale concurrentie, namelijk met de vraag -J 

waa-wil1enwe eigenlijk naar toe ? Menis zich gaan raliseren dat niet

iedere expansie van industrie en overslag- en opslagactiviteiten de 

goede werkgelegenheid biedt: Er is werkloosheid entegelijk;eekràppe.T:: 

arbeidsmarkt met verschijnselenals pendel, -de komst vanwerkiemers van -

buiten het havengebied en de sociale problemen die deze komstmet:zioh 

meebrengt. De expansie brengt voorts eenaantal nadelen voor devolk-

ing die in de buurt van de haven woont, waarmee men voorheen minder 

rekening hield, zoals verkeerseongesties, stank, risico van branden 

en gifwolken. 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. 

Deze problemen, zijn daarom -zo essentieel -voor de zeehavens omdat prak- - 

tisoh niemand die met al deze factren- rekening -wil houden, met enige 

zekerheid drfttezeggen hoe dat moet gebeuren en omdater te-gelijk 

grote verdeeldheid heerst. 
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In de nota zal allereerst aandacht worden besteed aan het besluit-

vormingsproces in zeehavengebieden (Hfdst. 2). Bij het nemen van 

beslissingen betreffende zeehavens, moeten de belangrijkste welzijns-

componenten, voorzover deze niet tegelijk verwezenlijkt kunnen worden, 

tegen elkaar worden afgewogen. In deze nota wordt er van uitgegaan 

dat deze afweging in de eerste plaats per zeehavengebied moet plaats- 

vinden. 
. 

. 

In andere nota's van de Stichting Wetenschappelijk Bureau D166 worden 

de welzijns-componenten grondig behandeld (zie literatuur 2. en 3.). 
Deze nota beperkt zich tot enkele opmerkingen over de componenten 

milieu en kwalitatieve werkgelegenheid (Hfdst.3), ook al omdat een 

veel uitgebreidere studie van elk der zeehavengebieden vereist zou 

zijn om aan te kunnen geven hoe de afweging van alle welzijnsoomponenten 

zou moeten zijn. 

Maatregelen om roofbouw op de aardse hulpbronnen tegen te gaan en 

maatregelen om de internationale arbeidsverdeling te bevorderen, zullen 

cp nationaal of internationaal niveau genomen moeten worden. Zij vallen 

echter buiten het bestek van deze studie, al zullen ze zeker invloed 

hebben op de ontwikkeling van de zeehavens. Hetzelfde kan gesteld 

w6rden van maatregelen tegen die milieuverontreinigingen die meer dan 

regionaal effect hebben. . •. . . 

Terwille van de welzijnscomponenten "kwalitatief goede werkgelegenheid", 

"welvaart van particulieren" en "collectieve voorzieningen" is het van 

belang dat zoveel mogelijk geprofiteerd wordt van de natuurlijke voor-

delen van ieder der zeehavens en van de ondernemingszin en slagvaar-

digheid van havenbestuurders en locaal bedrijfsleven. Men mag laatst-. 

genbethdên toewensen dat zij de mogelijkheden ontdekken en de beperkingen 

zien Ie' nieuwe ontwikkelingen op het gebied van handel en industrie 

bieden aai hun eigen haven en havenregio. In hoofdstuk 4 zal hier.: 
op worden ingegaan. . . . 

. ,. 

Zowel terwille van de democratie als terwille van het profiteren van 

natuurlijke voordelen en ondernemingszin, is een gedecentraliseerde 

besluitvroming gewenst met de zeehavens en hun regio's als bases. 

Toqh zal de vrijheid van besluitvorming op regionaal, maar - vooral op 

nationaal niveau enigszins beperkt moeten worden, terwille van een 

West-Europees zeehavenbeleid of een Benelux zeehavenbeleid. Dat 

beleid moet enerzijds gericht zijn op een redelijke mate van zuivere. 

mededinging, anderzijds op het voorkomen van te veel onrendabele 

investeringen in de infrastructuur. Dit wordt in hoofdstuk .5 en 6 
behandeld. . . . . .... .. 

- 3- 



2. BESLUITVOÏ{MING EN INFORMATIE 

2.1. Besluitvorming in zeehavengebieden 

In de inleiding werd gesteld dat bij de besluitvming op regionaal , 

(nationaal) niveau, alle belangrijke factoren van het welzijn onderling 

afgewogen moeten worden. Er heerst ten aanzien van deze afweging grote 

onzekerheid en grote onenigheid, althans in Nederland. Deze zijn funest 

orde huidige ontwikkeling der zeehavens. 

Het is gebruikelijk om dazç, afweging alleen-aan de orde te stellen als 

het gaat om volledig nieuwe investeringen van overheid of bedrijfsleven. 

Zeilen' wordt de vraag opgeworpen of bestaande installaties en reeds 

lange tijd gebruikelijke activiteiten, wel acceptabel zijn gezien de 

huidige normen. Zo neeg  of de gemeenschap over redelijke middelen be-

schikt -om hierin verandering te brengen Men denke aan subsidies voor 

het vernieuwen van oude, vuil-producerende installaties of het opleggen 

van heffingen. 

Bovendien, wordt die, .fwging met .betrelcking tot nieuwe investeringen 

meestal pas, aan de orde gesteld, als een particuliere, onderneming erL 

vergunning aanvr,aagt.-yoor en concrete,. .ekonomisclie activit.eit-( fabriek9  

overslagbedrijf, handelkantoor, adviesbureau). Tot dat tijdstip plegen„,-,-

bestuurders te spreken in,  vage termen over de gunstige invloed van nog, 

onbekende, maar ongetwijfeld komende bedrijven, op welvaart en werkge-

legenheid en over de nauwelijks schadelijke invloeden op het milieu. 

De betrokken. bevolking,v.rkeert'bijna: altijd: in onzekerheid over  de 

gevolgen vane:,vest±ging van nieuwe ekonoische actjviteiten. Er is 

weinig int'omatie beschi1cba4r. Maar bovçnal.wpet men.niet.welke normen, 

de bestuurders (en "hun tehnocraten") zullen hanteren. Die onzekerheid 

wekt wantrouwen. Dit wordt vaak nog gevoed door de, overigens wel 

begrijpelijke neiging van de bestuurders om zo lang mogelijk te zwijgen 

over eventuele negatieve gevolgen. In deze situatie is het niet  on-',  

logisch dat sommige actiegroepen zich richten tegen praktisch iedere 

nieuwe ekonomische activiteit 

Ook volksvertegenwoordigers zijn vaak slecht geinforineerd en weten niet 

welke normen ze moeten hanteren. Zij zijn soms in staat milieuvriende-, 

lijke activiteiten tegen te houden, onder het mom van'1nilieubic3rming". 

Zelden wordt nagegaan of het niet mogelijk is de ongewenste effecten 

van bepaalde activiteiten van reeds gevestigde bedrijven, met hulp van 

een weinig subsidie te doen verdwijnen. Ondanks, of misschien juist 

vanwege de eigen onzekerheid durft men de beslissing niet aan een 

ander over te laten. Elke mede-verantwoordelijke instantie - en dat 
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zijn er tegenwoordig nogal veel - wil elke dtail-beslissing minitieus 

bestuderen, voordat hij er zijn fiat aan geeft. Besluitvaa.igheicLn, 

slagvaardigheid zijn ver te zoeken. 

Het bedrijfsleven is bijzonder kopschuwgeworden. Men 1opt btfhet 

vestigen vara een nieuw bedrijf het risico 1n een laat stadium van voor-

bereiding geweigerd te worden of het risico getroffen te worden door 

produktiebeleminerende overheidsmaatregelen zoals.- het niet-doorgaan 

van een "beloofde" verbetering van de infrastructuur, nadat de belang-

rijkste investeringen zijn gedaan. Er bestaat ook geen enkele zekerheid 

dat concurrenten dezelfde belemmeringen ondervinden. 

Het- ik daarom van groot belang, dat bestuurders en volksvertegenwoor-

digers a priori duidelijk maken hoe zij, bij allerlei toekomstige beslis-

singen, de verschillende welzijnsfactoren tegen elkaar zullen afwegen. 

Hoeveel arbeidsplaatsen voor mensen uit de regio, wegen op tegen hoe-

veel arbeidsplaatsen voor mensen van elders (indien men immigratie 

mindergewenst acht) ? Hoeveel arbeidsplaatsen van een bepaald scholings-

niveau wegen op tegen de lozing van hoeveel SO2  in de lucht ? Voor eén 

goede afweging is het uiteraard van groot belang .dat de bestaande 

kennis over de gevolgen, bijvoorbeeld van  SO  op het natuurlijke milieu, 
2. 

in overzichtelijke publicaties voor iedereen beschikbaar is.: zie 

paragraaf 2.2 . 

Bestuurders en volksvertegenwoordigers geven impliciet voor een groot 

deelantwoord op deze vragen, indien zij de hoogte vaststellen van 

eventuele subsidies per arbeidsplaats en eventuele heffingen per kilo-

gram geloosde 502  anz.(Lit. 20 en 3.). Maar misschien willen zij niet 
met subsidies en Jieffingen werken, doch liever-met vergunningen. Dan 

is .hqt misschien zinvol dat zij hun antwoord op bovengenoemde vragen 

duidelijk maken-aan de hand van een aantal  fictieve vergunningsan-. 

vragen. . .. . 
. 

. . 
- 

Men doet alsof 'een onderneming een bepaald type ekonomiche activi-

teit -wil starten. Mede aan-de hand van elders bestaande§ soortgelijke 

activiteiten, - wordt een schatting gemaakt van de mogelijke gevolgen 

(zie ook paragraaf 2.2). Hierbij zullen waarschijnlijk enige varianten 

te . voorchijn. komen. Iedereen die bij de. besluitvroming betrokken is, 

geeft-.iuzijn oordeeLover.het te voeren beleid bij elke van deze 

varianten. 
. .. . 

Het antwoord op bÖi)enbd&elde vragen zal niet alleen een steun zijn 

bij de beoordeling n -ltere, reële vergunningsaanvragen, maar ook 

bij de bes1is.ing ovei' nieuwe investeringen- in de infrastructuur. - 
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2.2 be:schikbaar.stellen van overzichtelijke informatie en 

e.t verrichten vanstudis. 

Zoals angeduid iide oige paragraaf, meten besturen en volksver- 

veel gegevens. Deze gegevens moeten 

ook vöoriédôre bLngstelleide beschikbaar zijn. 

Om normen voor milieuverontreiniging te kunnen vaststellen moet men 

informatie hebben over de invloed van_bepaalde stoffen en afval warmte 

op het milieu, Het zÖu goed zijn als 1 een centrale instantie dë in 

prcie bhibae infb±'ma•ti overzichtelijk kan presenteren. Per 

gebied ulien nadere studies moeten worden verricht. De resultaten 

moetèif rerwerkt worden in het informatiesysteem van de centrale in-

stantie 

Om te oordelen over eventuele rueuie economische activiteiten en over 

investeringen die op een bepaalde groep economische activiteiten ge-

richt zijn, moet men zo goed mogelijk weien welke gevolgen deze econo-

mische activiteiten voor het gebied zullen hebben. 

Enerzijds gaat het daarbij om de relatie tussen de activiteiten onder-

ling. Deontwikke].ing van regionale economische modellen verdient. = 

daarom veel steun (zie  by,  24)  Men moet niet verwachten dat deze 

modellen betrouwbare vooipellingen voor de t ckomst leveren. Wel kan 

het opstellen en het exerceren met een model een grote steun zijn bij 

het verkrijgen van meer inzicht in de werking van de economie. Het 

Benelux-Zeehaven Instituut kan onder meer een centrum worden waar de 

verschillende regionale modellen van zeehavens worden vergeleken. 

Anderzijds moet mei er naar streven van elke economische activiteit 

de volgende 11 technol egevens te hebben 

het aantal wèrknemers, per beroepscategorie; 
• de boevéelheid aan- en afgevoerde stoffen en goederen, en de 

transpo-rtmiddelen die er voor gebruikt worden; . 

- specificatie van de soorten aan- en afgevoerde stoffen 

(i.h..b..gevaarlijke stoffen);. .- 

• - specificatie van de plaats en de bedrijven waar: deze stoffen 

en goedereu,heengaan of vandaan komen; 

-het aaxtal..hec'!are grond;.  

-de .ge.brukte.hoeveelheid olie, gas, kolen ,eri.otriciteit; 

.de;  gebruikte.hQeveplileid water; . •... ........ ..... 

de hoeveelheid in het grondwater -geloosde stoffen, hun chemische 

samenstelling, temperatuur enz. ; ..i: enz. 
- de hoeveelheid geloosde gassen, stofdeeltjes, hun samenstelling 

- de hoeveelheid en samenstelling vaste en vloeibare afvalstoffen 

en de plaats waar ze heen gaan; 

- de geproduceerde hoeveelheid geluid. - 6 - 



Het zal misschien niet mogelijk zijn al deze gegevens van alle bedrijven 

te krijgen. Zeker vernieuw te vstgan bedrijYe-n ull-en de -betref-fene 

ondernemingen niet veel informatie in hand-eii.vañde concurrent willen 

spele1...Over.l?etandq bedrijven zijn--uit allerlei bronnen:al heel wat 

geg?vens bekenden ook openbaar : jaarverslagen en publicaties van 

ondernemingen zelf, verhandeLLngen.invaktijdschrjftn. over bepaalde.: 

procédé's, opgaven, voorzover openbaar, .aan de Kamer van Koophndel 

en het Arbeidsbureau 

Als al deze gegevens naast elkaar worden gezet, kan men een heel aar-

dig elc1 van. een bedrijf krijgen of Jiever gezegd van het type bedrijf. 

Men bedenke dat et.hirbij voo,rameljk om een globale indruk gaat. 

Men kan dan 4e,invlec1 van 1het ene type bedrijf op  dc  werkgelegenheid, 
het milieu en het wel.ijn, vergelijken met de invloed van het andere type 

bedriji'. De gegavons over aan en afvoer leveren bovendien veel infor-

matie over de relatie tussen de verschillende bedrijven Zij kunnen het 

inzicht dat verkregen wordt met behulp van de regionale modellen, 

verdiepen  (input-output  analyse) 

Bovendien wordt het dan eenvoudiger te voorspellen welke . veranderingen 
er I.Ullen optreden in de werkgelegenheid enz,, indien een bepaalde acti-

viteit wordt uitge1e...d, indien een beörijf overgaat op een ander pro-

ced, of indien er bepaaiue bedrijven bijcomen of verdwijnen. Evenzo kan 

men voorspellen welke invloed dit heeft op andere bedrijven in de regio 

dus wolke veranderingen in het regionaal model moeten worden aangebracht. 

Zo kunnen technologie en econoie elkaar aanvullen._  

Tenslotte kan -men een redelijk antwoord geven-op vragen als: wlkbe-

drijven zijn gevoelig voor een verhoging van de energieprijs ? Welke 
invloed kan  cab  hebn op de reCJ o Men bevindt zich dan op het gebied 
van de becnnologirche taxaties, I ee "hierover in (3) blz. 8,10 en 13. 

Zowel het maken van deze . taxaties als het maken van regionale modellen 

zullen het werk zijn van, eehavanbestun, dai wel. instituten als de 

Rijnmondraad en. heb •-. - . . 

Een inetitunt als zou in opdracht van de Commissie 'Zeehaven 
overleg ö--f'- hot Beneli-Zeehaven instituut (zie hoofdstuk 6),' gegevens 

kunnen verzamelen over de gevolgen van bepaalde milieuverontreinigingen 

en over de technologische kenmerken van ieder type economische acti-

viteit Het èe1ux-ëehavenintituut kan en trefpunt worden van de 

opstellers van economieche modellen, de opstellers van technologische 

taxaties cii mensen van universiteiten en andere niet-havengbondeii 

instellingen, . 
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3. NLIEU EN ALI4TIV 

3.1 Milieu. 

He:.t•. 4-s \tafl balaiig• onde.rsbhed te rnaken tussen twee soorten milieuver- 

de 'veirontrein.iging van het 
biologisch milieu. D?ze bedreigt het -leven' in zijn 'rjk verscheidenheid. 
Men dnke aan de vergi4.tigingvan het:. (grond)water met :.onnatuurlijk 
grote.•'hoeveelhedenzware..metle. ................,' .' . .. . .. 

De andere soort berokkent schade aan het actuele welzijn van'- de mens 
(b1..:t horizonver1nd],ing1!);9: eventueel ook aan zjjn psyohis'dhe gezondheid 
(geluidsoverlast) of aan. de economie (z'out'..riv.ie.rwater vereist dure. 

installaties om er goed :dzinkwater' van tê'maken).'»,.  

Uiteraard 'kbrnen beide :'sor.te verontreiniging -vaak in COmbinátie voor. 

Wat betreft de tweede soort verontreiniging is het zo, dat pas degenen 

die .:een zekere mate van welvaart bezitn', aan welzijn ga ïke.n'.'
-
in 

West-Europa en de Verenigde Staten ti's men dan ook eerdr aëtrii'ï1iéü 
gaan denken dan in gebieden waar de primaire'  lévensbeiit'en ni -óf'  

slechts ten dele worden' vervuld. 'In het afgelopen tiental 'j'e"n is men -

in genoemde gebieden milieubewuster geworden,. met als gevol-g'dat e 

aktiviteiten werdqn ,c>ntpleiid om milieuvervuilingte bestrjd'en dan wel: 
te. voqrlçom.en. 

 

Daarbij" heeft de verontrusting over de bedreiging van het biologisch 
milieu wel degelijk ook mee gespeeld, maar die vond pas brede weer-

klaxik'door de 'ontevredenheid over bepaalde tot dan toe verwaarloosde 
aspécten van het actuele welzijn. . . 

Haven regio's bezitten, door het feit dat ze beschouwd worden als 

grondstoffen vindplaats, een industriële functie. Industriële complexen 

basisindustrin (gebaseerd op de aardolieströorn welke in de ha yen 

terecht komt) welke een grote mate van vervuiling teweeg brng?n, treft 

men dan ook aan in de verschillende havenregio's met als'gevolg.,-dit ' 

het havenbeleid welke wordt gevoerd 'door de 'plaatselijke of' lxdeiik é 

oveéid, trd'egerekening moet' houden met beide áoò'i'?tén: 'nrilieuveruri 

rein±ging.' Daartoe wordt die overheid ook wel'gedwoñgen doör ewei"sen 

die bestaan met betrekking tot genoemce verwaarloosde aspecten van het 

actuele welzijn. 

Naast de industriële functie bezit de havei±egio ook" de woon-werk en' 

rece1'ie functie welke ook gevolgen heeft voor het milieu (w werk 

en woon-recreatie vervoer). . 
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De overheid bezit een aantal instumentep om milieuvervuiling veroor-

zaakt door industrieën 

de norm, vergunningen e.d.. Een milieubeleid welke gevoerd wordt in de 

industriële havenregio zal als effect hebben dat het gebied (önöïith 

gezien) minder aantrekkelijk wordt. Door het bestaan van-schaaleoonômn 

agglomeratie: ef.t-oten en van inter-industriële verbindingen :("l-iikas") 

zal een (streng)milieubeleid niet slechts effect sorteren op de (ve--

vuilede). basis-indutrieën maar ook .:op bedrijven welke direct of indirect 

verbonden zijn met die basisindustrieën en bovendien op de tertiaire 

sector (dienstverlening).. .. 

Een milieubeleid welke gericht iie op de bestrijding van vervuiling zal 

dus ook effect hebben: o: de werkgelegenheid. Ondanks het feit dat 

industrieën welke door, milieu-maatregelen direct worden getroffen 

dikwijls niet arbeidsintensief zijn,, voorzien deze toch indirect in 

grote  hoeveelheid werkgelegenheid. 
-. 

Internationaal bezien zijn er problemen omdat de heffinen veigunningen 

en vervuilingenormen niet in elke havenregio gelijk zijn. Situaties als ..  

"oneerlijke concurrentie voorwaarden11 9  het wegtrekken van de industrieën 

naar de economisch gunstigste havenregio's zijn.daardoçr ontstaan. 

Het ie -echter -van .b.êlarR op. te merken dat men niet bangoet zijn om 

het., jI'ie,u het - gewicht- toe"te-  kennen dat  hat  verdient. t Natuurlijk zullen 

hoge heffingen en strenge eisen de kostprijs van de economische activi-

teit.omhoog doen gaan. Voor zover in andere ze.ehavengeheide :.inder 

strenge eisen worden gesteld., zouden we hier van een "natuurlijk nadeel" 

kunnen spreken. Naar een voordeel voor het bedrijfsleven kan zijn, dat - 

de factor "milieu" op deze wijze duidelijk in.- de kostprijsberekening is-

op te nemen. Van doorslaggevende betekenis is bovendien vaak de snel-

heid en zekerheid waarmee de gemeenschap kan beslissen. Het is ook 

daarom alleszins de moeite waard veel aandacht te besteden aan een 

snelle, democratische besluitvorming (Zie 

De huidige situatie. van een economische achteruitgang welke resutet 

in een.vergroting van de werklo-osheid zal leiden tot een situatie., :  

waarin de bestrijding Van. milieuverontreiniging (tendele) opzij gesph9en 

zal worden voor de belangrijkste. doelstelling, van. econom,s,ce politiek,. 

namelijk die van het ,bereiken van volledige werkgelegnheid. Het.i - 

deze situatie echter van belang dat de bestrijding van de e.r91trei14ging 

van het biologische milieu onverminderd voortgang vindt.  

LB.  In parg'aa, 5.2. zal. de milieuverontreiniging nog;. opeen andere 
'thnié" ondërôheideh worden dan hierboven geschiedde, namelijk 

naar de grootte van het gebied waarover de' be-tref-fe.nd veront--- -' 
reiniging effect heeft. 



3.2 Kwalitatieve Werkgelagènhj.L1 .. 

Zij die beslissen over wenselijkheid van bepaalde economische aktiviteiten 

in een havengebied, houden vooral rekening met het effect op de werk- 

gelegenheid .'In hel..atstudie i rapporten ..(Lito-  7)zij li-  gegevens te 

vinden overheffeot op "de" werkgé  1  1Egenheid, -waarmee dan bedoeld wordt 

het totaal aantal.:mehsenmt..werk of,.
het totaal-aantal werkelozen in 

een bepaald gebied. Het is echter bijzOnderjarnther, dat er bok voor 

degene diehetbeleidmee.moeten bepalen, zo weinig gegevens over het 

effect:vanbepaalde economische aetivitèiten op .: e  verschillende 
deel-arbeidsmatkten, zijn.  

Van elke eventuele nieuwe vestiging zou eigenlijk een schatting moeten 

zijn van de'.directe en indirecte werkge1egènhid voor alle beroepen. 

Het is -begrijpelijk. dat--eventuele nieuwe bedrijven :nogal terughoudend 
zijn met,he.'.versitrekken van gegavens over hun ̀eigen`plannen. Daarom 
zou het -aanbvelirig verdienen .degl'ijke gegevens van vergelijkbare 

bestaande-  bedrijven bekendte maken... '(Zie2:.2:). ..,.. .' . 

Terecht wordt de laatste tijd veel aandacht besteed aan de kwalitatieve 

werkgelegenheid (Zie  Lit. blz. 8 en 16). Toch moeten we ons afvragen 
of het mogelijk is alte kieskeurig te zijn bij het aantrekken of toe-

laten van bepaalde economische aktiviteiten in havengebieden. Vele 

economische abtiviteiten die hoog gekwalificeerde arbeid vereisen, 

zoals ingenieurs-bureaux,  ontwikkelingslaboratoria, financierings 
instellingen, verzekeringsbedrijven,.....institutenvoor-  eon  iaeh dnder-
zoek enz., hebben betrekking op.tweede sector activiteiten en., derde 
sector activiteiten als transport en overslag. - .. ., .. . 

Goede. communicatie.' is hierbij van groot bela.ng'eh deze is 'gebaat bij 

niet te grote afstanden tussen de b?tokken act.iviteitexi. Hoewel 

bedoelde activiteiten in beaa]4e. gevaUen .gexpo.rte.ord. 'kunnenorden 

(internationale abeidsverdeling), zal. de grootste stimulans toch 

uit moetengaan van genoemde ander? aotivi.teieninhet-eigen 1nd. 

MOMM 



4. NIEUWE ONTWIKKELINGEN , NIEUWE MOGELIJKHEDEN 

Het maximaal profiterenvan denatuurljkevoordelen van ieder der 

zeehavens, is niet mogelijk indien men zichiri alle We -Europese 

eehaven's blijft richten op.deo.ntangst van thammoetshepën en de 

ves$igingvan..zehavenindustrie?n. 

Enerzijthis de situatie nooit optimaal als alle havens zich op de-

zeife marki"werpen. Anderzijds zijn lang niet alle zeehavens daar 

geschikt voer....Maar bovendien: lijkt de ,-,grootste groei in deze markt • 

wol definitief voorbij te zijn. 

Er.zijn echter weer nieuweont,ikkelingénop het gebied van:transpört 

en iidustrie. In de komende paragrafen worden enige van deze ont-

wikkelingen-.et voert-te ver om aan te duiden hoevn deze 

ontwkke4ngendo.r welke havens geprofiteerd kan-. 6rdei Zië,  échtr 

de publioatLe over Ameterdam41it. i). Men mag de betrökkën{haven. 

hestuu:eders en ondernemerstoeweiiieen dat ij deze rnogeljkhcie ont-

dckken liet de in het vorige hoofdstuk aangeduide.prooedure.,,moete: 

moge1ik.zijnde ontdekte mogelijkheden, ondanks s iktdemocr che. .... 

proceuTes, toch snel tQ ontwikkelen. Nationale en internationale ,  . 

instanties moeten de havenestuurder.s steunen, vo, ral door.. een sze]1e 

behandeling van hun voorstellen. 
. . .--. . 

in de wereldhandël..' ..................... . 

Het'lijkt niet waarschijnlijk dat de wereldhandel m0t West-Europa de 

komend decenniA evensterk zal gràeien dls het afgelopen decennium, 

tenminste als we de grootte uitdrukken in het aantal tonnen goederen. 

Vanwede de hoge 'rij èn het groeiende inzicht in de "Club van Riome 

problematiek', dO rOei Van  ht  energie-verbruik ir West-Eropa 

ongetwijfeld amei .lierniöedelijk geldt hetzel±dè voor niet eiiergi- 

dragende ineale ondstofn, iiidieñ we de....  roei n het tonnage 

beschouvien0 Dé winning, h1 tridport en de èkixigv&ndeze 

stoffen eist namelijk veel energie. Naarmate, bovendien; rijke voorkomens 

van etsen waaruit een stof makkelijk te winnen is, opraken, zal de 

benodigde hoevelheid energie per ton nog toenemen. Er zijn voorts 

goede redenen voor West-Europa om het verbruik van energie en bepaalde 

grondstoffen bewust af te remmen. 

Dat neemt niet weg dat het verbruik van bepaalde grondstoffen wel 

degelijk zal toenemen. De ontwikkeling van de techniek en relatieve 

prijsveranderingen maken het waarschijnlijk dat het pakket minerale grond-

stoffen steeds meer gevarieerd zal worden. 

- 11 - 



Ook inander &pzicht moeten we rekening houden met een grotere variatie 

in soorten stoffen en goederen die verscheept zullen worden. in het 

Midden-Obsten zullen raffinaderijen verrijzen en mis'chien ook fabrieken 

van enige chemische btilkgöèderën.Het transport van ruwe olie oidt 

daardoor minder. Daarvoor in d plaats kothn eerd produkten in 

relatief kiei±ie beelhdenVIets dergeiijks zalr  oôk wei gelden voor 

grondstoffen die hu uit andere delen van de wereld kome n.Inhtkader 

van de intérnationale arbeldeverdeling moet het ïn vele gevallen worden 

toegejuicht dat een aantal bewerkuigen van een grondstof pThats vindt 

in het land van herkomst.  

Internationale abeid4ïerdeling betekent in het algemeen een, stimulans 

van de wereldhandel. Zo mogen we ook verwachten dat de ,rijker wordende, 

grondstoffen-landen meer produkten in het Westen zullen kopen. D-ie 

produkten zuilen echter in vele gevallen weinig betekenen voor zee-

vaart en de zeehavens, in het bijzonder als het gaat om kleine, kostbare 

appaatei. of knoz het èbid  an  iñduatiIe proceSsen. 

De afnemende groei van het totale tonnage en de toenemende variëteit 

aan produkten 
1. 
 zuilen een grote invloed hebben op de ontwikkeling van 

de scheepsgrootte, de scheepstypen, de overslagtechnieken en de op-

slagfaciliteiten in zeehavens. Zo lijkt,. l~q.t n-iet  waaschijniij1çdar de 

mammoettankers nog groter ulien worden dan 250.000 a 500.000 tdw, 

althans in de handel op West-Europa. Evenmin lijkt het waarschijnlijk 

dat veel meer grondstoffen met mammoetschepen vervoerd zullen gaan  
I t  

worden dan thans het geval is ruwe olie, kolen en enige ertsen. 

In dit licht bezien lijkt de thans aan de gang zijnde uitbreiding in 

vele West-Europese havens van faciliteiten voor mammoetschepen beslist 

overdreven. Veel van deze faciliteiten zuilen de komende jaren weinig 

rendabel zijn. Gezien de toenemende variteit ]ijkt een zekere speciali-

satie van elk der zeehavens veel logischer. Slechts enkele zeehavens 

zullen zich dan richten op de overslag en opslag van stoffen en goederen 

die in zeer grote schepen worden vervoerd. 

.3 Uï-tbreidingEurôiese Gemëènsehap en Activiteito de Noordzee. 

De uitbreiding van dë Europee Gemeenschap vormt een belangrijke 

stimulap.s voor de ontw4kkelir,g van de zeevaart binnen de gemeenschap 

Het gaat hierbij om betrekkelijk kleine en snelle schepen. Daarentegen zal 

tezijnertijd de aanleg van de Knaaltunnol de interne zeevaart minder 

snel doei groeien. 

De winning van olie en gas op het continentale plat is van zeer grote 

betekenis voor de zeehavens rond de Noordzee. In de eerste plaats 
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vanwege,  de áfro:r .n .neft appàratn naar en van de. 

boorplatforms. . 

Idwede..p  laats . vanwege dp iu1an.die .ui,.tgaat, op de fabricage 

van biij zen. sbaalcqnstuctiee en etonconstructies. Het is aantiekke-

lijk deze a 1.tiite1ten zo dicht moglijk bij de kust te verrichten. ]t 

is zelfs een nobdzaak voor de fabricage van grote 1  boQrplatforms en 

opslagtanks op zee, Behalve de fjor&n n. Noorwegen n enige plaatsen 

aan de Scho,ts.e .kpst komen daar slechts havens,als Rotterdam in aan. 

merkirig voor, Weliswaar is de diepgang van deze havens eigenlijk nog 

te gering voor grootse betonnen constructies, maar de aanvoer van 

mensen, apparatuur en bouwmaterialen naar de bouwplaats is wel zo 

eenvoudig. 

Tenlotbe ligt het voor de hand  om op de plaats waar de olie aan land 

komt (:per  böhip of per pijpleiding) äctiv±teiten te ontwikkelen als 

opslag erv1ing en overslag 

Ben oö±tiJjke. i±wldal uitgaan van de eventuele bôu*  

eilanden voor de kust,voor een luchthaven (in.  Lit.  26 tot in detail 
uitgewerkt), voor een averijhaven, voor een kerncentrale of voor gevaar-

lijke industriele processen 

4.4 Ontwikkeling Zeehä"Ain~dustrieönA,  

De minder sterke expansievan het verbruik van ruwe olie en de plannen 

van de landen in het Midden-Oosten om raffinaderijen in het eigen land 

te stichten, zullen de groei van het aantal raffinaderijen in West- 

Europa. . s rkdoen.da1en. • ., .. . :. H 

De petro-ciethj:zal eveneens de gevlgen merken van de stijgende olie-

prijs en .het...Club Vaii,Rome.beee". Er.zullen „ pok:pnige chemische bulk-. 

gQederengeproduoeerdworden in. 1ardén van ;het Midden-Oosten. D... 

expa.nG.e:van de markt vanchemische;.produ1çen:is sinds enige jaren al 

over zijn top heen. Uit een en ander mogen we wellicht goncluderen dat_ 

de expulie van defbricage van Qhemische buikgoederen zal afnemen. 

Dit geldt misschien niet voor hoogwaardige produkten, die in kleinere 

hoeveelheden geproduoeerd worden. Zeker voor deze stoffen is het 

echter helemaal niet nodig om in zeehavengebieden geproduceerd te 

worden. Wel is de nabijheid van andere chemische fabrieken van belang. 

Daarom mogen we de komende tijd wellicht het volgende patroon ver-

waohten : nauwelijks uitbreiding van het aantal petro-ohemisohe centra 

in zeehavengebieden; een kleinere groei van de bestaande complexen, 

zeker gemeten naar het grondgebruik. 
- 
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Overeenkomstig hetgeen geschreven fêbik van 

niet-energie-dragende minerale grondstoffen die in grote hoeveelheden 

verwerkt worden, zal de groei van de bewerking van deze stoffen in 
West-Europa wel afnemen. :baarmee neemt de aantek1ljkheid van zee-

havens als vstigingsplaats• voor de metallurgisehe sectörreatief af. 

Zoals reeds in de vorige paragraaf gesteld is, mogen we, zeker langs 

de Noordzeekust een toename verwachten van de tOffshoreIt_1ndust3rie. 

Tenslotte zijn er enige rederop om de kpende :de9fl24a niet te vast 
te rekenen op eenzelfde expansie van  de totale economie als in de 

afgelopen decennia. Be expansie hangt nauw samen met enerijda.e groei 

van de bevolking, anderzijds met de verhoging van de rbeidsproductivi-

teit. Deze laatste is mede mogelijk geweest door een aantal min of meer 

incidentele technische vindingen en verbeteringen uitvinding nieuwe 

stoffen , mechanisering, automatisering en schaalvergroting 

van bduktle-eenheden. Eet ziet er niet naar uit, dat er zich de 

komende jaren evenveel van dergelijke incidentele factoren zullen 

rdoen. Er: zijn wei factoren die het: Omgekeerde effect teweeg kunnen 

•:brengeTi: de. grotere organiea1ies en liét grote aantal specialismen 
eisen steeds meer:.cordinatie. Door hoge-scholing en specialisatie 
neemt dZiexibiliteit van de werknemer sterk af, hétgeen de (verborgen?) 

•wrkloosbeid'in de hand werkt. Ook degröiendê werktijd besteed aan 

democratisering,: zal waarschijnlijk een nègatieve ïtwlbduitdefeher 

op de arbeidsproductiviteit. 

We mogen concluderen dat een duidelijk afnemende groei te verwachten 
is in het gebruik van terreinen voor de zeehavenindustrie, die mede 
samenhangt met een gezonde afname in de groei van het grondstoffen-

verbruik. Gezien de enorme uitbreidingen van zeehavenindustrieterreinen 

die kort geleden en thans nog plaats vinden, mogen we verwachten dat 

vele hectaren grond nog vele jaren ongebruikt zullen blijven liggen, 

tenzij men deze een andere bestemming weet te geven. 

N.B. De hoeveelheid industrieterreinen bij continentale West-Europese 
zeehavens is do laatste jaren ongeveer verviervoudigd tot ca. 
30.000 ha. Voor.rneer dan de helft van deze terrei,nenis nog : 
genbesteming.Ër zijn plannen voor het gereedmaken van nog. 
20.000 h 30.000 ha als industrieterrein (Zie  Lit.  69 149  21 n 

.2t/35. 
. ).. 
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5. WEST-EUROPEES ZEEHAVENBELEID 

5.1 ..::Âigemeen......... ..., .. ... 

.1 

De Europese Gemeenschap bevindt zich in een impasse. Het is op het 

ogenblik bijzonder moeilijk om tot gemeenschappelijke standpunten te komen. 

Een van de oorzaken is het gebrek aan ideeen over de taak van de 

1 Europese Gemeenschap als geheel. Het Europees belang wordt bijna altijd 

ge'ien  ale  cle.~,solt van delnationale:  bélangèn, :B -  gebrek aan vo1döerde 

Euopese.. vrènigThgen Euröèé tijdaöhiften, Europesb vakbond.ên, 
Europese. partijen. en., zijn liet eigeuiik a1en'âenationa1e•regérïnen 

die.., naast de:Commidsiep Europese politiek bedrijven.  

Ht  is hoogtijd ideeri te ontwikkelen bkre de interne  an  externe taak 

van de Europese Gemeenschà, Dèze ideeën moeten er disotissie komen 

bij espi'ekitien tussen: Europeanen van verschillende na±iÖnáiitèt, 

•En dan niet al ..een op regeringsniveau, maar in vèÔi brederë kin:g. 

In deze nota wordt dan ook niet te veel rekening gehouden met de haal-

baarheid van het beschreven Europees beleid. Indien men al bij voorbaat 

zegt "Dat is toch niet haalbaar", dan stagneert tegeLijk het denken over 

het wellicht onbereikbare ideaal, ook het . denken over de toekomst van 

Europa als zodanig. De uitspraak wordt dan een  "self fulfilling prophecy".  

In genopzcht is wel duidelijk rekening gehouden met de factor haalbaar-

heid' Bij de suggestie om te trachten alvast op BENELUX-niveau te be-

reiken, wat op grotere schaal nog niet haalbaar is. 

.2 Concurrentie vervalsing door ongelijke mili timaatreeien en 

. ,arbeidsomstadigheen .?. : ..:. . - : ••-• ... 

In-hoeverre moet de afweging nwe1zijnscoponenten (zie de inleiding) 

op Wèst-Europeeè niveau geôhieden ? In hoeverre' moet centr,ai. beiâ1d 

:ordei welk. relatief belang moet worden toegekend aan een sdh6ner milieu 

j: vehouding tot een: gro ' weliaart  

Het streven naar de opstelling 
1. 
 van gemeenschappelijke milieunormen, 

zoals dat bijvoorbeeld gebeurt in de EEG, is op een aantal gebieden 

zeer zinvOl. Men denke aan: de lozing van chade1ijke stoffen in inter-

nt±onale wateren, aan het t.ranpor.. .van...:gevaarlijke stof f én,  en aan 

de produktie van geluid door verkeersmiddelen. 'E moet echter ruimte 

o1erb]4jv31. voor een zekere differentiatie, als het gaat om milieu-

verontreiniging die voornamelijk  locale  effecten heeft, met name als 

de verontreiniging geen schade berokkent aan het biologische milieu 

(zie 3.1 ). 
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In het algemeen lijkt het niet juist om over "oneerlijke concurrentie-

voorwaarden" te spreken, indien in het ene havengebied hogere heffingen 

of strengere verbodsbepalingen gelden t.a.v. dit soort verontreinigingen, 

dan.in  liet aidere.Eiierzjjds zijnde omstandigheden in hetene gebied 

niet gelik aan die!  'inïIét'ándere.De ligging 'van bolkingsöonöeitrat'ies 

t.o.v.' de he'ersènde'  w'ihdri6hiiiig kan vrsohillèM zijn De reeds bestaa.nde 

concentrati'ë  'an  vervuilers behoeft evenmin 'gelijk te zijn. Anderzijds  is 

de fwegingvañ het relatief belang  vii:  een 'schoner milieu t.o.v een 

grotere welvaart of'geringere werkloosheid, een nogal sub'ectiève 

zaak. Het;oQdeel.over deze afweging verschilt van splaats tot plaats 

en van land tot land„ .Het ja trouwens ook sterk tijdgebondn-. I 

Verschil in arbèidvdorwaarden geet vaak uitdrukkiiigàan een verschil 

in welvaart. Het is niet juist, althans niet onder het motto "concur-

rentie vervalsing" te eisen dat in de streek waar minder welvaart 

heerst, dezelfde voorwaarden in acht genomen worden als door de 

arbeidsbond.en.bedongen zijn in welvarender streken. 

Het lijkt.-juist dat de afweging van deze soorten milieuverontreiniging 

en van de'arbeidsvoorwaarden tegenover welvaart en werkgelegenheid, 

pltavinden per regio eventueel per land.Verschillen deze -afwegingen 

m~aAe 'áaii komen ze tot uitdri4ckiiig in 'regionale of nationale 

normen,' kerbbdsbepalin'gen, zuiveringsinstalaties en dergelijke. Is' hét' 

verschil daarentegen niet gro6tdan'verdierien gecoördineerd vastgestelde 

normQn de voorkeur: opdat de zeehavens niet tegen' elkaar worden uitge- 

speeld en er weinig van, de noren terecht, komt., ' 

5.3 Beperkende regels voor nationale steun 

Het Eur,opee beleid dat zich bezig houdt met de toelaatbaarheid van 
nationale s-teunmaatregelen, moet vooral gericht zijn op'.een-hoge graad 

van werkgelegenheid in alle gebieden, op hoge welvaart-en op een'- ' 

sociaal verantwoorde verdeling van de welvaart .binnen West-Europa. 

Zoals reeds . gesteld in de inleiding, vereisen de eerste .twee dôel-

stellingen dat. maximaal, geprofiteerd wordt van de natuurlijke .voordelen' 

van ieder der zeehaverïsen.'van de ondernemingszin. en slagvaardigheid' 

vn'havenbestuurders enlooaal bedrijfsleven.  

Dit is alleen mogelijk indien,de concurrentie tussen dez'eeli.avens 

niet, te zeer vervalst - wordt door nationale steunmaátregëlen. '' - 

Volgens een reöent Engels rapport  (Lit,  15), zouden "de haventarieven 

in Antwerpen' met--67% omhoog moeten.,' wanneeralle Belgische regerings-

steun werd teruggetrokken. Voor Hamburg, Duinkerken en Rotterdam zouden 

de.'haventàrieven met-respeotievelijk.78%, 35%  en 2.9% omhoog moeten 
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De Britse havens ontvangen volgens dit rapport in ge'iel geen over- 

heidsteun. Integendeel zij worden zelfs nog aangeslagen voor plaatselijke 

belastingen (citaat Vrije Volk 2 november 1974) 

er bijzon4er •ve?l•:be kniigemethoden. mogelijk. die:allerna]. .tot 

andere :ci3ers..leide.n. Desn±ett9n4n lijkt .e concurrentie.hir en daar. 

wé.;rg.ohe getrokken,. Hebljkt juist o te, streven naar een redelijke 

mate.vän• zuiyee eedinging, oals bedoeld in he.. rapport Seefeld 

(iita.).Mtr  streven •vormtQnc1erdeelva1 het b 1e.dgerichtop zujye,re 

mededing.ng• in--.de.  - hele We.?turo,pese....vervoerssector. .. ,,. .•.., . -. 

We zujve mëedïgii11L  tus en de urope eëh.ênST 

bij alle' zeehelis d koten die de verschillen:. ovér 

heden maken haten idiridél4jk betaald worden doö- de»• 

buikers (zie ook 2.6: vai.de to.e1ihting bij het pport Seefeld). 

Üi 
 

aard isiT a'ak thx:  scherpegens te trekken tusgé kosten e- 

thaakt ti' hen thi thstéii geMaakt ten b'/an. bijvöoi1ieeid 

de waterhüiihoüdinkd,f hÉL ta iierkë o.)3ovdndiëi1  kaii van me±iing 

verschillen over de sñ!aIheï wa±nèe bpáa•1 rotdië.steitigen. 

zou nu.-bi .jji indien en.netrae 

Uropeee .in•t,aniq . e eli, -ergp .ijkin maakt;. tune.n de g n, en com 

tenvan . alie.We.s.twopese ee1iaena7..4.zou .en .yande taken- kuxine 

zijnvan. een Buropeec zeehavenns&tuu. Wat dit etceft heet het 

enéiux-Qvr1.eg:. trouwens e.ed ntik. 
. . 

en fijke iking kna1 gesr s :dieen  toor 'een'd"ika- 

ousdïé-  over 'de mate 'waarin afwijking vuii  ht  rmneïpo  vankotendekking 

obr ieder der zeehavens t laa.-tbàai .p de 

algemene regel van zuivere mededinging moet mogelijk blijven. Zo is het 

juist dat zeehavens in 

overid.iri h kaet van het E'iiropees rg±thâa:tbeÏîd dus .inhet::  

ká van liet strv  nar en d6ial verant'wOo'rde .veïc11ing'van dè 

we1vaat en het vn naar volledige . ' t  alle egios. 
......... .L.. J. 

Mede gezien de scherpe concurrentie lijkt het niet te vermijden dät  ãäk  

in ei àndee haverigebd n Ter e wérkioo 1d ontstaat. Ook. 
. d n áeptabe•1 Di  stun:  moeti. 

echiièt1±din .:to :t trnat±g in  tad  höiden;•vn.aéti•vd.teiten 

die op die plaats toch geen .... i'......... .. .. .... 

D1th±1ijke 1) is ño±ö eentu1 ste veieiaing kuhnn;. 
het b..:-worden .xge1aten. aan. d nati.Qaa1e.,rpgeing?n.. Wel zal 
er een zekere onderlinge coordinatie tussen de nationale regeringen 
Yfi iiWikke1d. Giënde.iri heVL0G.-Verdragaan .de  

•ropesmrn&siegegeven. bevoeghe den ,en -onder de. erke.g dat 
de het meest aangewezen kader is, zal deze coordinatie aller- 

tieii derE .(Zie,. artikel 
.92efl 93 (van  hp EG..-Vrdrag. 
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Zo za. p..qetraalniveau.moe.ten worden bepaald welke havens tot 

uitzo:~ae~?ing,-~~horen.,:Voorte- moeten afspakçn worden gemaakt over-

de soorten.averheidssteundie voor deze havengebiedn, dan-elyoor-

de andere, toelaatbaar zijn. Wij kunnen hierbij een zekere rangorde 

vatstellen-ii,:de,.ate.van tQelaatáarIeid van steunmaatregelen. 

InLdeerste die duidelijk discri-

mineren-t.ssen e:Euopeê:- nátiônalteiten van:  de betrokken bedrijven, 

bes.hoiiwd wrden als 6ivere-nibaar et de Gemeeñschapelijke Markt. 

Men zou zich kwthen voorstellen dat een zeehaven aan -,schepen van de 

eigeii riatiönalieit lagere tarieven in rekening brengt dan aan schepen 

van andere, Europese nationalitQiterl. Dit zou beslist niet juist zijn.  

]lit  lkteenhypothetjsch geval.Het Europese vervoer kent echter veel 

van dërgelijka..maatregelen. Men denké aan de regel- da-t alleen Franse 

autolec,vracht mogen -vervoeren ten zuiden vanPrijs. Ook de -contingenter-

ingPERNATIE van .het aantal- vrachtauto's door West-Thitsland mcet  - 

in strijd geacht worden met de gemeenschappelijke narkt. Dat West-Duitsland 

het spoorwegvervoer,wii..bevordeen ?en daarom belemmeringen oplegt aan 

het wegvervoer is acceptabel, zeker zolang er nog geen sprake van is 

dat weg, spoorweg en waterweg alle apart kostendekkend .moet.en.zijn. Maar 

dan moeten belemmeringen worden ingevoerd die geen onderscheid  oaken  

tussen de natjonaiteiten,'b.v. to1bsf-ing (aar dan niet alleen aan de 

grens) of, andst.phe1a.stig. 
 

In de tweede plaats zullen afspraken' moei wordthi'-'gemaakt'-over de 

vormen van toegestane steunmaatregelen. Primair tal- de overheid zich 

moeten richten op, die. maatregelen, die .het: minst de;.mogelijkhei.d.van 

concurrentievervalsing bieden,, zols de onwiickel.ing van infastruk-

turele voorzieningen. Meer direkte steunmaatregelen zullen zo. door-

zichtig mogelijk moeten zijn, opdat de steun meetbaar is en onder 

gemeenschappelijk te bepalen plafonds kan worden gebracht. 

Ad hoc steun voor individuele bedrijven moet worden afgewezen, aangezien 

de mogelijkheid van concurrentievervalsing dan wel zeer groot is. De 

voorkeur moeten hebben algemene regelingen voor bepaalde sektoren, 

regio's of aktiviteiten  (buy,  waterzuiveringsinstallaties). Afwijkingen 

van de algemeen aanvaarde spelregels mogen slechts plaats vinden na 

goedkeuring door de Europese Commissie. 

Binnen de E.E.G. is reeds een aanvang gemaakt met de aanbevolen 

coördinatie in het kader van het regionaal beleid. 
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5.4 ,Overleg  bij  het doen van grote investeringen in de infrastructuur 

Grote investeringen in de infrastructuur: worden iiet iiotvaardig 

gedaan.,E.bestaatveel minder  'kans datde.e haast„.  ongemerktde 

concurren-tie vervalsen9. dan:de .hierbovier gnoemde'direoie subsidies. 

Toch bestaat er thnseenover-capacteit aan :zeehavenfaoilitejten. 

Nu is dat enerzijds wellicht te wijten aan een foute taxatie van de 

ontwikkelingen .,  

Naar daarnaast, speelt zeker een rol dat noch de zeehavenbesturen 

noch de nationale regeringen enige neiginghebben vertoond met elkaar 

te willen overleggen voor een zekere coördinatie. Voor zover bekend 

is a]leen.het Benelux-overleg nu, enigszins aan het groeien  (Lit.  4 en 12).  

Ht  zou wellicht goed zijn ernaar te streven dat elk planvoor een. grote 

investering .gemeld wordt bij een centrale instantie. Dan kunnen alle 

andere havens (lidstate) hun commentaar geven en kan overleg gepleegd 

worden. Een Europees zeehaven-instituut zou daarbij .een zeer...nut.tige 

rol ktmnen vervullen. Het kan een prognose maken van het nut van de. 

investering voor de Europese Gemeenschap als geheel. Deze poros 

kan het uitgangspunt vormen voor het overleg, ,.zeker indien eook reeds 

prognoses voor andere,  investeringen bestaan. .. ., .., . 

In 't al:geenkan'men...bij overleg drie,-'stappen onde±schai•d'en .... 

I..informatie .• 
.. ..

..': .,,- .. . .. .. .".r 

2. consultatie  

3. coördinatie  

Gaat het om i.  grote investeringen dan lijkt het dus juist, zeker dee, 

twee stappen .fmeel te regelen. Bij kleinere investeringen zal de 

eerstestap,,mestal voldoende zijn. Het is te hopen dat de zeehavens 

incidenteel echter verder zullen gaan. 
- , 

- . . 

Is het overleg eenmaal ingeburgerd, dan zal ooi coördinatie mogelijk. H 

zijn om te voorkomen dat particuliere ondernemingen de.havenstegen 

elkaar uitspelen.  
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6. BENELUX ZEEHAVENBELEIDS 
. . 

Voor oiét treth ai àïkijk ën •i&1•iiid' bé staat thet eváár 

bb s-i ëi ifi de ètièoh,p aflèe orda .l 8 

re vlè mer1 1I $tijd, tiié ee d reer-ingei .  d.et: gröte 

We &t-Ëuröpe De k-i einere laxidn kuxnxi i 1:...d:e  

melk te brokkelen hebben indien zij onderling nauw overleg Ïgri 

Jui,,ophet...gbiød van de ze.ehavenkan en g7,axlijkop.tre1envan 

Belgi en. Ieder1and betekenis ie.... ;:.•. . 
•. :......... 

Het zö± misschien gôedzijn  ern te strèveriLom vooruit- të loperi.op -

wat men in We&b-.Europeès veÏband intern 'Wil bereiken dÖör  it  alast 

te realîèë -in het: kader- .. , 

Coö-rdi'i~atie-  ten aanzien ra 
van, het S.cheldewater (vergelijk: paragraaf 5.2) 

- Afspraenovr de, vormen. van steun die alleen bijgemeenschap 
pelijke overeenstemming gegeven mogen worden (verg.par. 5.3) 

- Oprichten van een Benelux Zeehaven Instituut (verg.par. .4) 
- Overleg over grote investeringen in de infrastructuur op basis 
van prognoses gemaakt door het instituut (verg. par. 5.4) 

- Het beschikbaar stellen van overzichtelijke informatie en het 
verrichten van studies (zie par. 2.2) 9  in het kader van het 
instituut. 

Men ziet dat het een en aitier impliceert dat veel werkzaamheden van de 

Nederlandse Commissie Zeehavenoverleg dan in Benelux verband verricht 

zouden moeten worden. Als de bovenbedoelde samenwerking inderdaad ge-

realiseerd wordt, dan zou men op Benelux-niveau voor een groot deel 

al verder zijn dan men thans op nationaal niveau is. Is het realistisch 

om op deze wijze de fase van nationale samenwerking als het ware over 

te slaan ? 

Er zijn wel redenen om deze vraag bevestigend te beantwoorden. De rivali-

teit tussen Rotterdam en Amsterdam of tussen Antwerpen en Gent enerzijds, 

is nauwelijks minder dan rivaliteit tussen Rotterdam en Antwerpen. Mede 

door de verschillen in natuurlijke voordelen en het achterland waarop 

de beide havens zich richten. Verschillen de economische funkties 

voldoende om eerder elkaars complement te zijn dan elkaars concurrent. 

De verdere uitbouw van de as Rotterdam-Antwerpen biedt wellicht grote 

perspectieven (Zie  Lit.  11). 

Er spelen in het Scheldebekken bepaalde gemeenschappelijke belangen, 

zoals de ontwikkeling Gent-Terneuzen. Een gemeenschappelijk belang zou 

kunnen zijn de verdere ontwikkeling over de grens heen van Antwerpens 

rechter-Schelde oever, als alternatief voor het Reimers-Waalplan. 
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Verder zijn er specifieke belangen van België, die relatief weinig in 

strijd zijn met de belangen van Nederland : afsnijding nauw van Bath, 

vd± d linker-Schelde'Oever. En specifieke bGlangen 

li NGd±i d- ii& in strijd zijn met de belangen van 

Be-lgi'1: Ivrhèid She1datei geen ltwhtvèrofltreinigiiig in het 

grensgebiè'd. 

Het is misschien van belang te onderstrepen dat de Benelux samenwerking 

de Europese samenwerking op zeéhavéngebièd niet in de weg mag staan. 

Regelmatig overleg met Europese instanties is daarom gewenst. Het 

Befle1u(eehavenmnstituut kán hët best dicht bij Brussel worden 

gevestigd. Zijn studies moeten ingebracht worden in het Europees 

overleg. Hamburg, Bremen, Duikrken en Le  Havre  zullen de samenwerking 

desnfetteminmet de nodige achtèrdOcht volgen. Kan deze :achterdocht 

van Duitse en Franse zijde ingeruild worden tegen meer Europese samen-

werking dan moten België ei Nederland niet aarzelen daarop in te 

gaan, ooIçindi,en. dit  dc  Benelux. samenwerking zou vertragen. 
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7. 

1. Het _is alleszins de moeite waard te streven naar een snelle, 

fl.iiËen tevens democratische besluitvorming in zeehaven-

gebieden.  

2. Daartoe moeten bestuurders en volksvertegenwobrdigers, lang 

v66r het stadium waarin bedrijven vergunningen aanvragen om be-

p.aalde economische activiteiten in zeehavenregio's te verrichten, 

duidelijk maken hoe zij. de verschillende welzijnsfactoren zullen 

wegefl. Dit kan door middel van het vaststellen van normen voor 

b.v. de nTaximaal in de regio's toelaatbare hoeveelheid van een 

bepaalde, verontreini,ging.. Bet kan tevens door middel van het 

~raststellewvan de hoogte, van subsidies en heffingen. Het kan 

tenslotte ook door het behandelen van een aantal fictieve ver-

gunningsaanvragen. 

3.. Om. dit gefundeerd te kunnen doen, moet veel. irfrmatie besohik- 

zijn. 
. S 

. 1 -,.gevolgen van.ver,schillende soorten verontreinigingen 

.egLora]e economische modellen 

.eehnologisçhq n , gegpves var typen  bedrijven 

- technologische taxaties 

4. I.t..yerdient.aanbeveling om na te gaan of, oud... bedrijven die niet 

•me.er) pass-en, in de havenrgio -of niet vo]dQn.:ed.e nieuwste 

•., .'.,,normen:, met, behulp van b.v. .sbsidies te. bewegen .zjnte vertrokken 

ui.1 do regi aan te passen aan do nieuws-te, normen. 

5. AfsbeS'trijdi.ng van 'nïliuveront±einiging .....de meest ±uinië zin 

van het, woord.„..  ten dele niet te verenigen is met de zeer belang-

rijke dpe1s.te1ling..van.warkgelegenhe.id,za] dit vooraL niet. ten 

koste. moge gaan.van bestrijding van het gevaarlijkste.sooi't ver-

ontreiniging, nameiijk  de verontrei;niging van het. bioiogish miUôu. 

6. De niögé'likhedei Voor kwalitatief goëde werkgelgénheïd.' zijn beperkt. 

7• Terwillë van (kwalitatief goede) werkgelegenheid, welaart en 

cbÏl'éctiev vob±z'ieiingen, is het  van' belang dtn'imal gepro- 

fited' wrdt van de ntüülijkb dodelen .ieë' der havens 

en maiaal geTruik' emanktw&rdi 'van de'öndhndthii'zin én slag- 

vdigkeid' van havënbestuui6er en  local  be'dijlei?en. 
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8. Men mag de betrokken bestuurders toewensen dat zij de mogelijkheden 

en de beperkingen ontdekken die er voor hun zeehaven schuilen in 

nieuwe ontwikkelingen als : 

- de veranderingen in de wereldhandel (afname groei totale- tonnage, 
toename variëteit ) 

- de uitbreiding van de Europese Gemeenschap 

- de activiteiten op de Noordzee 

- de afname van de groei in de behoefte aan industrieterreinen 
in zeehavengebieden. 

Mede gezien de in 10 genoemde concurrenties lijkt het slechts 

voor enkele zeehavens zinvol zich te blijven concentreren op 

de overslalag vanuit mammoetschepen en de vestiging van "zee-

havenbonden" industrieën. Gezien het nog steeds groeiende over-

schot aan industrieterreinen, lijkt het voor de meeste havens 

verstandig deze voor andere doeleinden te bestemmen dan oorspronke-

lijk voorzien was. 

9. Zowel terwille van de democratie als terwille van het maximaal 

profiteren van natuurlijke voordelen en ondernemingszin, is een 

gedecentraliseerde besluitvorming gewenst met de zeehavens en 

hun regio's als bases. Toch zal de vrijheid van besluitvorming 

op regionaal, maar vooral op nationaal niveau enigszins beperkt 

moeten worden, terwille van Europees zeehavenbeleid en Benelux 

zeehavenbeleid. 

10. Een van de grootste problemen van de Weet-Europese zeehavens 

is de onevenwichtigheid tussen de beschikbaarheid van faciliteiten 

voor overslag en industrievestiging en de behoefte eraan. Het ziet 

er voorlopig niet naar uit dat deze onevenwichtigheid minder zal 

worden. De concurrentie tussen de eehavens zal zwaar blijven. 

11. Het is juist om in West-Europees kader te streven naar een 

redelijke mate van zuivere mededinging, zoals beschreven in het 

rapport Seefeld. Men kan van zuivere mededinging spreken, indien bij 

ii1e zeehavens de kosten die de verschillende overheden maken 

ten bate van de zeehaven, betaald worden door de gebruikers. 

12. Er is een rangorde op te stellen voor de mate van toelaatbaarheid 

van nationale steunmaatregelen voor zeehavens. De rangorde moet 

in do gaten worden gehouden wil men enerzijds de zuivere mededinging 

zo dicht mogelijk benaderen, maar 4nderzijds de lidstaten nog zoveel 

mogelijk verantwoordelijkheid laten behouden en ook uitzonderingen 

mogelijk laten zijn in het kader van het Europees regionaal beleid. 
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13. Om te voorkomen dat te veel onrendabele investeringen, in de 

infrastructuur worden gedaan9  en te vermijden dat particuliere 

bedrijven de havens tegen elkaar uitspelen, lijkt het gewenst 

overleg ot Europees niveau te regelen. - 

14. Geen de impasse waarin de Europese Gemeenschap zich bevindt, 

lijkt het juist dat Nederland en België een stiilc van het wense-

lijke Europese beleid alvast in Benelux-kader tot standbrengen. 

15; De oprichting van een Benelux Zeehaven Instituut fljlct» gewenst.- 

Het instituut kan objectieve ggevens versciáffentêr ondersteuning 

Hvn htIBen1ux zeehavenbeleid. Tevens kan het een tref-centrum 

worden waar verschillende regionale modellen en andere gegevens 

worden vergeleken. 
- 
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