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Vragen ten aanzien van de haven naar aanleiding
van de commissievergadering 12 september 2019
(nummer 19-069)

Geachte Commissie,
Tijdens de commissievergadering van 12 september 2019 heeft u naar aanleiding van het
beheerplan haven een aantal aanvullende vragen gesteld, die ik u hierbij beantwoord.
Daarnaast heb ik een aantal toezeggingen gedaan, die ik hierbij kort bevestig:
Toezegging: De raad wordt schriftelijk geïnformeerd over het moment waarop de nieuwe
overslag gereed is en wat de status is van de onderhandelingen. U wordt hierover in een later
stadium geïnformeerd.
Toezegging: Er komt een kosten-baten-analyse over walstroom. Voor zowel de nieuwe
aanlegplekken bij de haven als voor de recreatiehavens. Deze analyse is naar verwachting in
december gereed.
Vraag: waarom wordt alleen een volle container belast en niet de lege?
Antwoord: In tegenstelling tot bulkvervoer geldt bij containers dat deze na aanmeren van een
schip zowel worden gelost als geladen (overgeslagen). Bulkgoederen worden afhankelijk van
het bedrijf waar de schepen aanmeren veel gelost en niet of nauwelijks geladen of juist veel
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geladen, maar niet of nauwelijks gelost. Aangezien een lege container in principe weer vol
weg gaat (en andersom) wordt dubbele belasting voorkomen.
Vraag: waarom er geen prijsdifferentiatie is tussen de twee type containers TEU1 en TEU2?
Antwoord: Door eenduidigheid in de tarieven proberen we de lasten te beperken. Afzonderlijke
tarieven leiden tot extra administratie met bijbehorende kosten. Schepen gaan bij hogere
tarieven wellicht voor alternatieve havens kiezen.
Ik vertrouw erop uw vragen naar tevredenheid te hebben beantwoord.
Met vriendelijke groet,

Mr J.H.T. van Orsouw
Wethouder

