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Dit document is een essay dat gebaseerd is op een presentatie die op 31 oktober
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Figuur 1. Bedrijven in Schiedam als onderdeel van het maritiem netwerk van IHC

Figuur 2: Maritieme werkgelegenheid & bedrijvigheid in de Maritieme Delta

Bron: NMT

“Het unieke aan de haven van Schiedam is de keten van ontwerp tot en met onderhoud en alles daar tussenin.
De scheepsconstructies die in Schiedam ontworpen worden zie je vaak later terug aan de kade voor de afbouw,
refit of het onderhoud.”
iv

Peter Vervoorn
Gebiedsmanager Port Development Havenbedrijf Rotterdam

1. Inleiding: de haven van Schiedam
Het is bijzonder dat het havengebied niet ten prooi is gevallen aan woningbouw
maar een revival heeft doorgemaakt als hoogwaardig maritiem cluster. Daamen 1
beschreef hoe visie van het bedrijfsleven resulteerde in het oppakken van de handschoen door de gemeente Schiedam. Met behulp van aansprekend kaartmateriaal
en een open, procesmatige aanpak kon een breed en gericht investeringspakket
worden toegewend voor de versterking van de haven. Door de voortgang van de
procesmatige aanpak ontstond vertrouwen tussen publieke en private partijen.

Drie gezichten van de haven
De haven van Schiedam kent drie gezichten. Het eerste gezicht is onontkoombaar:
dit zijn de omvangrijke offshore-constructies en -schepen die in de Wiltonhaven
liggen, waarvan de complexe en met enorme kranen uitgeruste schepen bij kranenbouwer Huisman het meest in het oog springen. Dit is het gezicht van de maritieme maakindustrie, waar ook de reparatiewerf van Damen en HSM Offshore
deel van uitmaken. Het tweede gezicht is een hoogwaardig bedrijventerrein, gelegen tussen de Wiltonhaven en snelweg A4 met karakteristieke kantoorpanden van
gekende bedrijven als SBM Offshore en GustoMSC. Dit is het gezicht van de
haven van Schiedam als centrum van hoogwaardige en kennisintensieve ingenieursdiensten en overige kantoorfuncties voor het maritieme cluster. Ook de kenmerkende kantoren van Jumbo, Wärtsilä en Mammoet horen bij dit tweede gezicht. Het derde gezicht is een wat hybride en ruimte-extensieve bedrijvigheid op
de kop van de havenarm tussen Wilton- en Wilhelminahaven, waar onder meer
recycling, zand- en magnesiumoverslag en de sanering van vervuilde grond
plaatsvindt en waar een slibdepot is gevestigd. Geheim van dit gebied zijn twee
fraaie bouwwerken; de slechts vanaf het water waar te nemen villa van de historische scheepsbouwer Wilton-Feijenoord—waar nog steeds de verre nazaat ‘Doken Werfmaatschappij Wilton-Feijenoord’ in is gevestigd—en het hoofdkantoor
van de firma Van Mannekus, actief in de overslag van magnesium, aan de Nieuwe
Waterwegstraat.

Schiedam als onderdeel van het bredere maritieme cluster in Zuid-Holland
De haven van Schiedam is één van de onderdelen van het bredere maritieme cluster in Zuid-Holland—de Maritieme Delta regio—dat zich van de Tweede Maasvlakte tot Gorinchem uitstrekt. In de Maritieme Deltamonitor is vastgesteld dat in
Schiedam sprake is van 3.350 werkzame personen en 100 bedrijfsvestigingen 2
(figuur 2). Op de precieze omvang van de werkgelegenheid komen wij hieronder
terug. Daarmee bevindt Schiedam zich achter bekende concentratiepunten als de
Drechtsteden die verantwoordelijk zijn voor een drievoud van de werkgelegenheid
maar ook uit meerdere gemeenten bestaat. In hoofdstuk 3 vergelijken wij de economische structuur van Schiedam met een aantal overeenkomstige gemeenten.
Van ontwerp tot onderhoud
Bijzonder is dat de hele keten van scheepsontwerp tot -onderhoud is terug te vinden in de haven van Schiedam. De haven heeft specialiteiten op het gebied van (a)
offshore, (b) scheepsbouw en onderhoud, (c) dienstverlening aan de scheepvaart
en (d) hoogwaardige maritieme toeleveranciers. Kenmerkend voor de haven is,
naast de hierboven al genoemde sterke samenhang van bedrijvigheid, de aanwezigheid van enkele belangrijke bedrijven die—in navolging van Nijdam3—worden
aangeduid met de term ‘leader firm’ zoals Huisman en Mammoet. De eigenschappen van deze bedrijven zijn positief voor de omgeving door hun praktijk van innovatie, samenwerking en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Een derde
kenmerk is de sterke aanwezigheid van kennisintensieve activiteiten zoals ingenieursdiensten en (hoofd)kantoren. Het kenmerk van Schiedam als maritieme hotspot met als profiel een innovatief en hoogwaardig vestigingsmilieu voor maritieme maakindustrie en dienstverlening heeft veel te maken met de geschiedenis van
de haven, waar wij een korte terugblik op geven in het volgende hoofdstuk.

Het zijn vooral de twee eerste gezichten die de identiteit van de haven van Schiedam bepalen—een identiteit die gekenmerkt wordt door een sterke samenhang van
de bedrijvigheid in de haven. 1 De aanwezigheid van zowel maritieme maakindustrie als maritieme ingenieursdiensten betekent dat de rol van de haven van Schiedam voor het bredere maritieme cluster in ons land groter is dan puur op grond
van werkgelegenheid en toegevoegde waarde kan worden uitgedrukt; dit met
name door de functie als “ingenieursbureau voor het maritieme cluster”. Figuur 1
geeft de rol van smaakmakende bedrijven uit de haven van Schiedam als Huisman, Wärtsilä en Mammoet in het netwerk van scheepsbouwer IHC Merwede aan
en maakt duidelijk dat het maritieme cluster een sterke verwevenheid kent. Schiedam is één van de hotspots in dit grotere netwerk.
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Figuur 3: Haven van Schiedam in 1960, 1980, 2000 en 2017. (Bron: www.topotijdreis.nl)

“Uniek Schiedams havengebied faciliteert noodzakelijke beweging van industrie naar centrum voor maritiem kenniswerk.
Ook voor ons is de Schiedamse haven het maritieme kenniscentrum van de wereld. En dat al meer dan 100 jaar.”
Nils van Nood
CEO GustoMSC
2

2. Korte geschiedenis van de haven van Schiedam
Ontstaan
Gusto was de eerste scheepswerf die zich in 1905 in Schiedam vestigde aan de
Nieuwe Maas, op het terrein dat nu tussen de Voorhaven en Merwehaven ligt. De
Wilhelminahaven werd geopend in 1916 en kreeg zijn huidige vorm in 1922. De
eerste activiteiten in de haven waren gericht op scheepsbouw en later scheepsreparatie bij Scheepsbouwmaatschappij Nieuwe Waterweg. 4 In 1924 werd de Wiltonhaven in gebruik genomen en scheepswerf Wilton-Feyenoord was daar sinds 1929
gevestigd. De scheepsnieuwbouw werd in 1988 gesloten en sinds 2003 is de werf
in handen van Damen als reparatiewerf na een roerige periode waarin het onder
andere onderdeel was van het RSV-concern dat in 1983 na 2,7 miljard gulden
overheidssteun failliet ging en na een parlementaire enquête symbool stond voor
het negatieve effect van ‘industriepolitiek’. In 1984 raakte het bedrijf los van RSV
om in 1988 de scheepsnieuwbouwafdeling definitief te sluiten. Dit betekende
ontslag voor 600 werknemers en ook 230 daaraan gerelateerd in de reparatie.5

met de aansluiting op het Rotterdamse metrolijnennetwerk en met de verdubbeling
van de Beneluxtunnel.7
Begin jaren negentig zijn stedenbouwkundige uitgangspunten vastgesteld voor het
nieuwe bedrijventerrein Vijfsluizen. Deze uitgangspunten hebben onder andere te
maken met parkeernormen—parkeren dient op het eigen terrein te geschieden—en
een gemeenschappelijke rooilijn voor de kavels. Ook is een ondernemersvereniging opgericht die zich actief bezig houdt met bijvoorbeeld het parkmanagement.7
Sinds 2005 is het Vijfsluizengebied vrijwel vol en heeft dit meest dynamische
gebied in de haven van Schiedam het karakter van een kennisintensief maritiem
complex gekregen met de aanwezigheid van hoofdkantoren en grote ingenieursbureaus, zoals GustoMSC, RH Marine, SBM Offshore en Mammoet.
De spraakmakende bedrijven in de haven van Schiedam zijn in veel gevallen van
relatief recente datum. Kranenbouwer Huisman ontstond in 1980 en vestigde haar
hoofdkantoor, dat zich daarvoor in Rotterdam bevond, in 1998 in de haven.
Mammoet ontstond in 2000 na de overname van Nedlloyd-dochter Mammoet door
Van Seumeren. Het karakteristieke hoofdkantoor op de kop van het bedrijventerrein is van 2001. SBM Offshore kwam mede voort uit de Schiedamse werf
Gusto—de ingenieurstak GustoMSC van SBM werd in 2011 afgestoten—en is
sinds 2003 op Vijfsluizen gevestigd. Navingo, internationaal actief opererend
mediabedrijf voor de maritieme en offshore-sector is sinds 2017 gevestigd op
Vijfsluizen, ook komend vanuit Rotterdam.

De kaartjes van 1960 en 1980 in figuur 3 brengen het omvangrijke wervencomplex—een oppervlakte van circa 100 hectare—goed in beeld, met de dokken en
met in 1980 nog een golfbaan naast de directeursvilla van Wilton-Feijenoord—nu
een slibdepot.6 In het jaar 2000 is te zien dat een deel van de werf is verdwenen.
Herstructurering
De gemeente Schiedam heeft in 1984 de grond van Wilton-Feijenoord in eigendom overgenomen als onderdeel van een pakket van maatregelen om de werf te
behouden. In de loop der jaren stond de werf delen van haar 100 hectare af, zo
werd al na enkele jaren na de aankoop van de grond door de gemeente 25 hectare
terug gegeven. Dit kwam beschikbaar voor de gemeente om de haven te kunnen
herstructureren. Het terrein waarop de werf Wilton-Fijenoord in Schiedam gevestigd was is na de herstructurering in drie delen opgesplitst: (a) het terrein waar
Damen Shiprepair is gevestigd, (b) het deel waarop nu Huisman en Mammoet
gevestigd zijn en (c) het deel waarop bedrijventerrein Vijfsluizen is gerealiseerd—
de uit erfpacht teruggekomen 25 hectare.

In 2015 hebben enkele grote bedrijven een brede maatschappelijke discussie over
de toekomst van de haven geïnitieerd, waardoor sprake is van een nieuwe ronde
van revitalisering van de haven—hoofdstuk 1 ging hier reeds op in. Tenslote is
van belang dat de gemeente Schiedam in februari van dit jaar een samenwerkingsovereenkomst heeft getekend met het Havenbedrijf Rotterdam gericht op versterking van bereikbaarheid en duurzaamheid van de haven.
Hoe verhoudt de haven van Schiedam zich met andere logistieke hotspots? In het
volgende hoofdstuk kijken wij vergelijkenderwijs naar de haven van Schiedam.

Dit laatste terrein is—na een forse grondsaneringsoperatie en sloop van de werfinfrastructuur—ontwikkeld als droog bedrijventerrein, een operatie die samenviel
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Tabel 1. Grootste zeehavensa van Nederland en positie Schiedam in de top 11,
2002 en 2016, direct zeehavengerelateerde werkzame personen en toegevoegde
waarde (miljoen euro in lopende prijzen).

Tabel 2. Haven van Schiedam: directe zeehavengerelateerde werkzame personen
en toegevoegde waarde (miljoen euro, in lopende prijzen), 2002 versus 2016.
Sectoren

Haven

Werkzame
Haven
Toegevoegde
personen
waarde
2016
2002
2016
2002
1.
Rotterdam
82.367
68.653 Rotterdam
12,6
8,0
2.
Amsterdam
17.596
15.524 Terneuzen
2,5
1,4
3.
Velsen/IJmuiden
13.029
14.780 Amsterdam
2,1
1,2
4.
Moerdijk
8.357
9.272 Velsen/IJmuiden
1,4
1,2
5.
Terneuzen
8.357
7.171 Moerdijk
1,4
0,9
6.
Vlissingen
5.463
6.106 Delfzijl
0,8
0,5
7.
Delfzijl
5.399
5.057 Vlissingen
0,6
0,5
8.
Zaanstad
3.697
3.520 Zaanstad
0,5
0,3
9.
Dordrecht
3.619
3.595 Dordrecht
0,5
0,4
10. Schiedam
3.099
2.452 Eemsmond
0,4
0,1
11. Vlaardingen
2.926
1.727 Schiedam
0,3
0,3
Bron: Havenmonitor (2017)
[a] Individuele zeehavens en geen samengestelde indelingen als ‘Overig Rijnmond’.

KNOOPPUNT
Vervoer
Dienstverlening
Overslag/opslag
VESTIGINGSPLAATS
Industrie:
Aardolie-industrie
Chemische industrie
Metaal
Scheepsbouw
Elektriciteitsproductie
Overig
Groothandel
Zak.dienstverlening/overheid
Totaal

Werkzame personen
2002
2016
275
246
35
45
230
184
10
17
2.177
2.853
1.253
1.646
74
5
86
6
339
294
352
288
35
0
367
1.053
488
609
436
598
2.453
3.099

Toegevoegde waarde
2002
2016
20,4
31,6
2,1
3,6
17,5
25,6
0,8
2,5
297,5
317,8
214,6
156,7
124,6
1,3
17,2
2,2
21,1
31,2
21,6
21,6
6,3
0
23,9
100,4
42,8
78,4
40,0
82,7
317,9
349,5

ttttttBron:
Havenmonitor
(2017).

Tabel 3. Haven van Schiedam: structuur werkgelegenheid en toegevoegde waarde,
in procenten, 2002 versus 2016.
Sectoren

KNOOPPUNT
Vervoer
Dienstverlening
Overslag/opslag
VESTIGINGSPLAATS
Industrie:
Aardolie-industrie
Chemische industrie
Metaal
Scheepsbouw
Elektriciteitsproductie
Overig
Groothandel
Zak.dienstverlening/overheid
Totaal
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Werkzame personen
2002
2016
%
%
11,2
7,9
1,4
1,5
9,4
5,9
0,4
0,6
88,8
92,1
51,8
53,1
3,0
0,2
3,5
0,2
13,8
9,4
14,4
9,3
1,4
0,0
15,0
34,0
19,9
19,7
17,8
19,3
100,0
100,0

Toegevoegde waarde
2002
2016
%
%
6,4
9,0
0,7
1,0
5,5
7,3
0,3
0,7
93,6
90,9
67,5
44,8
39,2
0,4
5,4
0,6
6,6
8,9
6,8
6,2
2,0
0,0
7,5
28,7
13,5
22,4
12,6
23,7
100,0
100,0

Bron:
Havenmonitor
(2017).

Kenmerkend voor de meer arbeidsintensieve ontwikkeling is dat Schiedam, uitgedrukt in toegevoegde waarde, de elfde plek inneemt met een directe havengerelateerde toegevoegde waarde van 349,5 miljoen euro (tabel 2).

3. De economische betekenis van de haven van Schiedam
Inleiding: knooppunt- en vestigingsplaatsfunctie
De economische betekenis van zeehavens bestaat uit twee belangrijke functies: ten
eerste de haven als knooppunt voor de op- en overslag en het vervoer van goederen en ten tweede de haven als vestigingsplaats voor industrie, groothandel en
dienstverlening. Deze twee functies kunnen sterk verschillen per haven. Er zijn
havens die zich helemaal richten op de overslag—de knooppuntfunctie—en waar
geen industrie aanwezig is. In Nederland bestaat van deze laatste havens geen
voorbeeld8, wel zijn er havens waar de knooppuntfunctie relatief belangrijk is,
zoals de haven van Rotterdam waar 69 procent van de werkgelegenheid actief is
met vervoer en op- en overslag en slechts 31 procent met activiteiten gerelateerd
aan de vestigingsplaats. Schiedam is een voorbeeld van het omgekeerde: in 2016
is 92 procent van de werkgelegenheid vestigingsplaatsgerelateerd, waarbij de
industrie verreweg het belangrijkste is (tabel 3). Dit bekent dat voor de haven van
Schiedam de kwaliteit van het vestigingsmilieu van essentieel belang is voor het
economisch functioneren. En, zoals wij hieronder zullen lezen, veranderen de
kenmerken van de haven van Schiedam waardoor de eisen die aan dit vestigingsmilieu worden gesteld mee veranderen.

Transformatie van ijzer naar engineering in de haven van Schiedam
De haven van Schiedam maakt op dit moment een ontwikkeling door van een
traditioneel door scheepsbouw en bulkactiviteiten gedomineerde haven naar een
veel meer door maritieme kennis- en ontwerpvaardigheden gekenmerkt complex.
Dit blijkt nog niet direct uit de Havenmonitor, waar hoogwaardige maritieme
activiteiten als ingenieursbureaus en juridisch-financiële dienstverlening niet worden meegenomen. Juist deze activiteiten zijn kenmerkend voor de vernieuwing
van de haven van Schiedam. Maar ook uit de Havenmonitor blijken structuurverschuivingen.
Dominantie industrie neemt af, zakelijke dienstverlening groeit
In 2002—het jaar waarin de recente tijdreeks van de Havenmonitor begint—had
Schiedam met 2.452 werkzame personen reeds de tiende positie in ons land maar
nam het uitgedrukt in toegevoegde waarde met 318 miljoen euro nog de achtste
plek in. Deze toenemende arbeidsintensiteit in het havencomplex van Schiedam
zien we ook terug als we kijken naar de sectormix van de haven in de periode
2002-16 (tabel 2 en 3). De aardolie- en chemische industrie verdwijnen begin
jaren tachtig uit de haven van Schiedam en de scheepsbouw en metaalindustrie
zien hun positie in termen van werkgelegenheid terug lopen, maar kunnen hun
positie in termen van toegevoegde waarde handhaven. Groothandel en de zakelijke- en niet zakelijke dienstverlening zijn de sterkst groeiende sectoren. Alhoewel
de werkgelegenheid uitgedrukt in werkzame personen stabiel blijft, neemt de
toegevoegde waarde beduidend toe. Dit betekent een hogere toegevoegde waarde
per werknemer in de haven van Schiedam in zowel de belangrijkste industriële als
niet-industriële activiteiten. De sector zakelijke dienstverlening/overheid is hier
het meest illustratieve voorbeeld van, waar onder meer DCMR een belangrijke
bron van werkgelegenheid is. Deze deelsector neemt in directe werkgelegenheid
toe van 436 naar 598 werkzame personen, maar de toegevoegde waarde verdubbelt: van 40 naar 83 miljoen euro. Het aandeel in de structuur van de haven laat
daarmee een groei van het aandeel toegevoegde waarde van 12,6 naar 23,7 procent zien.

Havenmonitor maakt vergelijkingen mogelijk in tijd en tussen havens
De werkgelegenheid en toegevoegde waarde die met deze knooppunt- en vestigingsplaatsfunctie van de Nederlandse zeehavens samenhangt wordt bijgehouden
in de Havenmonitor9, een document dat vanaf de jaren ’80 voor het ministerie van
I en W wordt gemaakt en dat het mogelijk maakt het economische functioneren
van zeehavens te vergelijken in de tijd en tussen havens onderling. Schiedam is in
deze monitor opgenomen.
Uitgedrukt in directe havengerelateerde werkgelegenheid valt Schiedam in 2016
net binnen de top tien van Nederlandse zeehavens, met een directe havengerelateerde werkgelegenheid van iets meer dan drieduizend werkzame personen (tabel
1).
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Tabel 4.Totale werkgelegenheid (werkzame personen) van de haven van Schiedam, Vlaardingen
en het Merwe-Vierhavengebied in Rotterdam op postcode-4 niveau in 2015

Postcode
Landbouw, bosbouw en visserij
Winning van delfstoffen
Industrie
Productie en distributie van en handel in elektriciteit,
aardgas, stoom, etc.
Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering
Bouw
Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s
Vervoer en opslag
Logies-, maaltijd- en drankverstrekking
Informatie en communicatie
Financiële instellingen
Verhuur en handel in onroerend goed
Advisering, onderzoek en overige specialistische
zakelijke dienstverlening
Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke
dienstverlening
Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte
sociale verzekeringen
Onderwijs
Gezondheids- en welzijnszorg
Cultuur, sport en recreatie
Overige dienstverlening
TOTAAL havengebied
Totaal stad

Haven
Schiedam
3115
0
30
1.899
0

Haven
Vlaardingen
3133+3134
1
69
2.150
1

Merwe-Vierhavengebied
3029
7
0
160
0

55

185

24

194
945
810
115
112
71
0
917

1.056
1.143
1.030
276
78
49
168
1.497

125
781
284
73
45
47
16
630

3.121

305

74

0

212

275

29
50
47
3
8.398
30.092

192
430
73
79
8.954
19.156

443
171
57
1
3.213
313.836

Bron: LISA
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Figuur 4. Locaties met directe havengerelateerde werkgelegenheid in de gemeente Schiedam, per sector.

Indirecte effecten haven Schiedam
Naast de knooppunt- en vestigingsplaatsfunctie wordt de indirecte betekenis van
zeehavens in de Havenmonitor gerapporteerd. Bij de indirecte betekenis gaat het
om de omvang van goederen en diensten die de bedrijven die in de haven gevestigd zijn inkopen bij andere sectoren. Een deel van deze inkoop vindt plaats in de
haven of nabije omgeving en een deel wordt elders ingekocht—waarbij voor
Schiedam het grotere haven- en industriecomplex in Rotterdam van groot belang
is. Naast de 3.099 direct havengerelateerde werkzame personen in 2016 hangen
ook nog eens 2.567 indirecte banen samen. 10 In totaal gaat het daarmee om 5.666
werkzame personen—in 2002 was dit totaal nog 4.393. Ook de totale toegevoegde
waarde—direct plus indirect—van de havenactiviteiten in Schiedam nam toe van
432 naar 520 miljoen euro in genoemde periode.

grootste ingenieursbedrijven in groeide de werkgelegenheid van 521 naar 1.041
banen. Dit is de reden dat wij een verdieping hebben uitgevoerd naar de werkgelegenheid van deze ingenieursbureaus.
Verdieping: maritieme en havengerelateerde ingenieursactiviteiten in Schiedam
Het Bedrijvenregister Schiedam geeft de ontwikkeling van de werkgelegenheid in
de gemeente in grote mate van detail weer. Dat maakt het mogelijk om op het
niveau van SBI-klasse en –subklasse (SBI2008) bedrijven en werkgelegenheid in
de categorie ‘Ingenieurs en overig ontwerp & advies’ mee te nemen. Alle bedrijven zijn in deze categorie beschouwd en niet-maritieme of -havengerelateerde
bedrijven zijn na bestudering van de websites afgevallen. Daarnaast heeft de gemeente Schiedam een aantal gerelateerde bedrijven uit andere sectoren dan genoemde SBI-klasse toegevoegd, waarvan bekend was dat ze ingenieursactiviteiten
vervulden, zoals Hatenboer Water. Tenslotte is bekend dat een aantal prominente
maakbedrijven eigen ontwerpafdelingen hebben, zoals Huisman. Vrijwel alle
bedrijven zijn telefonisch benaderd om vast te stellen wat het aandeel ingenieursgerelateerde werkgelegenheid is. Dit resulteerde in 2.014 werkzame personen
actief in maritieme ingenieursbedrijven en overige maritieme en havengerelateerde bedrijvigheid met omvangrijke eigen ingenieursafdelingen.

De Havenmonitor beschrijft de totale havengerelateerde activiteiten in Schiedam.
Deze activiteiten kennen een duidelijk zwaartepunt in het havengebied van Schiedam (Wilton- en Wilhelminahaven) met vooral maritieme, grootschalige maakindustrie en ingenieursbureaus en ten noorden van de A20 in de bedrijventerreinen
‘s-Gravelandse en Spaanse Polder met een mix van groothandel en kleinschalige
deels maritieme maakindustrie (figuur 4). Van de 3.099 directe havengerelateerde
werkzame personen zijn 1.960 werkzaam in het havengebied (Wilton- en Wilhelminahaven).

Het maritieme en havengerelateerde engineeringcomplex in Schiedam
KH Engineering | RH Marine | Huisman Equipment | SBM Offshore | GustoMSC |
KCI The Engineers | Tebodin | SPIE Controlec | DCMR | Hatenboer Water |
Mammoet Engineering | Jumbo | Smart Asset Integrity Solutions | Inrada | enersea
| Proton Ventures | twaalf kleinere bureaus.

De Havenmonitor beschrijft maar een deel van de havenactiviteiten van Schiedam
Hierboven stelden wij al dat de Havenmonitor niet volledig is en maar een deel
van de maritieme activiteiten in kaart brengt. Daarom schakelen wij over naar het
bestand LISA, een andere bron om de dynamiek in de haven in kaart te brengen en
kijken naar de totale werkgelegenheid in het havengebied van Schiedam, uitgaande van de postcode van de haven (tabel 4). In 2015 was voor alle sectoren sprake
van 8.398 werkzame personen in het havengebied in Schiedam; 28 procent van de
totale werkgelegenheid in de gemeente Schiedam. Van deze banen kan op grond
van de Havenmonitor 30,0 procent als havengerelateerd worden beschouwd. Andere bronnen komen wat betreft de mate van havengerelateerdheid echter veel
hoger uit en geven 48 procent (3.247) als maritiem/logistieke werkgelegenheid
aan in de haven.11 Wij onderstreepten al dat de Havenmonitor veel dienstverlenende activiteiten niet meeneemt. In de periode 2010-2014 nam de werkgelegenheid in het havengebied in de sector ingenieursbureaus sterk toe, bij de twee

[N.B. Damen en HSM Offshore zijn grote gebruikers van elders ingekochte ingenieursdiensten, waarbij Damen inkoopt bij zijn hoofdvestiging in Gorinchem]

Op basis van een vergelijkende analyse van de cijfers uit 2015 in het Bedrijvenregister Schiedam, was sprake van een toename van 552 werkzame personen in de
afgelopen twee jaar—waarbij de komst van Tebodin en RH Marine zwaar meetelde. Deze zoektocht leverde daarmee twee maal zoveel werkzame personen op als
op basis van de LISA-gegevens uit tabel 4 is vastgesteld.
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Figuur 5: Drie innovatieve, kennisintensieve maar ook typische havengebieden die
de potentie hebben om elkaar te kunnen versterken. 12

Figuur 6: Positie van Schiedam, RDM en Merwe-Vierhavens in de visie van het
Havenbedrijf Rotterdam.13 Blauwe driehoek: eigen toevoeging (B.K.)

“‘Offshore Valley’ is het uithangbord dat de dynamiek in Schiedam het beste weergeeft.
Het is de combinatie van digitale ontwerpprocessen samen met de daadwerkelijke afbouw en
het onderhoud van schepen voor de offshore. De combinatie is cruciaal.”
Coert van Zijll Langhout
Managing Director Navingo Maritime & Offshore Media Group
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Grote bedrijven als SPIE Controlec en Tebodin zijn vooral gerelateerd aan dienstverlening voor de chemie in de haven van Rotterdam, maar zij zijn wel belangrijk
om het karakter van de haven van Schiedam voor het ontwerp van maritieme en
havengerelateerde installaties en processen te benadrukken. Daarnaast benadrukken wij dat hier sprake is van een ontwikkeling die recent is versneld (zie onder).

Of naar één noordoever?
De keuze voor het complex Schiedam-RDM-M4H is een uitdrukking van het
innovatieve karakter van de locaties: ontwerp, onderzoek, onderwijs, onderhoud,
offshore. Het is ook een feit dat alle drie de gebieden worden aangehaald in recente visies van het Havenbedrijf Rotterdam (figuur 6). Tenslotte geven de voor dit
onderzoek aangehaalde ondernemers aan dat zij zich vooral onderdeel van “Rotterdam” zien en dan wordt regelmatig de RDM-campus aangehaald. “De watertaxi
is ideaal: binnen vijf minuten ben je vanuit Schiedam op het RDM-complex.” Ook
is bij deze ondernemers duidelijk dat zij niet gericht zijn op Vlaardingen: er zijn
weinig of geen commerciële relaties tussen de bedrijvigheid in Schiedam en
Vlaardingen en de haven van Vlaardingen is voor in de haven van Schiedam gevestigde ondernemers relatief onbekend. Ook valt op dat Vlaardingen nadrukkelijk niet is meegenomen in de visie van het Havenbedrijf Rotterdam (figuur 6).
Vlaardingen lijkt daarmee niet de meest voor de hand liggende partner—al is
recentelijk het ingenieursbureau Viro Engineering naar Vlaardingen verhuisd,
weliswaar op korte afstand van de haven nabij station Vlaardingen-Oost. Voordat
de potentie tot verdiepen, verbreden en innoveren van samenwerking tussen
Schiedam en Vlaardingen en het mogelijk opschroeven van de toegevoegde waarde van beide havens nu al wordt uitgesloten, is het van belang om dit zorgvuldig
te onderzoeken en blinde vlekken noodzakelijk voor groei, concurrentiekracht en
innovatie gezamenlijk te inventariseren en aan te pakken. Juist het vertrek van
Unilever R&D biedt nieuwe kansen om de haven van Vlaardingen eveneens te
positioneren in de richting van offshore, nieuwe maakindustrie en kennisintensieve dienstverlening en daarmee tot samenwerking met Schiedam. Zo is er reeds een
Techniekkring Nieuwe-Waterweg Noord actief waar ondernemers, onderwijs en
overheid de krachten hebben gebundeld om techniek binnen de regio te ontsluiten.
Dit is een initiatief van 47 bedrijven, 10 scholen en de gemeenten Vlaardingen,
Schiedam en Maassluis.

Maritiem bedrijfsleven (merendeel MKB) dat sinds 2015 voor Schiedam koos
RH Marine: maritieme toeleverancier elektrotechniek
Navingo maritime & offshore: mediabedrijf maritieme en offshoresector
Tugpins: ontwerper en producent van sleephaken en gerelateerde onderdelen
Prolance marine flooring: toeleverancier en bouwer scheepsinterieur
EVS-multiservice: jachtbetimmeringen, -onderhoud en –verbouwing
SafeTmade: toeleverancier en ontwerper van hijskranen met waterzakken
Gimas Ship & Supply services: scheepsonderdelen, ontwerp en logistiek
FMJ Marine & Offshore: elektronische instrumentatieprojecten marine/offshore
Van Slobbe: lasbedrijf, plaat- en constructiewerk offshore
WSR Rotterdam: scheepsreparaties en service, reserveonderdelen
Holland Diving: verwisselen boegschroeven onder water.
Enersea: offshore engineering specialist
Bron: Van der Veer (2017)14

Schiedam, Merwe-Vierhaven en RDM: krachten bundelen?
De haven van Schiedam, Merwe-Vierhaven en de RDM Campus zijn alle drie
voorbeelden van oude havengebieden die de transitie doormaken naar een dynamische, innovatieve en kennisintensieve invulling, maar ook nog steeds leunen op
de daadwerkelijke maritieme maakindustrie in het geval van RDM en Schiedam.
Alle drie de gebieden hebben een relatie met maakindustrie gerelateerd aan de
energietransitie, met innovatieve bedrijvigheid, startups en MKB-dynamiek. Ook
Schiedam kent een dynamiek samenhangend met relatief veel MKB dat in de
afgelopen jaren voor de haven koos. Het bovenstaande kader geeft een overzicht
van recente vestigingen in Schiedam. Drie motieven komen bij de voor dit onderzoek ondervraagde bedrijven steeds terug voor vestiging in Schiedam: (a) clusterkrachten: de aanwezigheid van een groot aantal partijen in de offshore en maritieme sector waar in de meeste gevallen ook zakelijke relaties mee bestaan, (b) de
goede ontsluiting per openbaar vervoer en (c) de huidige aanpak van de gemeente
die het gebied daadwerkelijk op de kaart heeft gezet.

Krachtige locatie voor zakelijke dienstverlening
Wanneer we op basis van tabel 4 de werkgelegenheid van de haven van Schiedam
vergelijken met de havengebieden waar Schiedam door omgeven wordt, dan blijkt
de duidelijke oververtegenwoordiging van verhuur en zakelijke dienstverlening
samen met advisering en specialistische dienstverlening. Beide sectoren samen
zijn goed voor 4.038 werkzame personen gevestigd in de haven van Schiedam.
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Figuur 7: Wanneer de havengerelateerde bedrijvigheid wordt weergegeven lijkt
sprake van een clusterontwikkeling tussen Schiedam en Vlaardingen. Er moet
onderzocht worden in hoeverre de verschillende havens op de noordoever elkaar
kunnen versterken en wat mogelijkheden voor verdieping van de samenwerking,
bijvoorbeeld gericht op innovatie.

Figuur 8: In de analyse van Parravicini et al wordt geconstateerd dat geen sprake
is van integratie in de huidige plannen op de noordoever. De meerwaarde van de
noordoever als eenheid binnen het grotere maritieme cluster in Zuid-Holland zou
echter wel eens nieuwe vergezichten kunnen oproepen die door de gefragmenteerde huidige aanpak aan het zicht worden onttrokken.

Bron: Parravicini et al (2017) 15
t

“De haven van Schiedam blijft een maritiem gebied en onderdeel van Groot-Rotterdam.
Zowel bedrijven die zich richten op hoogwaardige kennis als maritieme maakbedrijven
blijven nodig. Onze steeds geavanceerdere scheepsmotoren moeten wel geplaatst kunnen worden.
De samenwerking tussen beide kanten heeft potentie en kan nog verder worden versterkt.”
Henk de Jong
Directeur SUBLX Wärtsilä
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Ook de haven van Vlaardingen kent een omvangrijke hoeveelheid banen in de
hoogwaardige dienstverlening. Het grootste deel van de 1.497 werkzame personen
in de sector ‘Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening’ is toe te rekenen aan het omvangrijke laboratorium van Unilever, met zo’n
750 werknemers. Maar dit laboratorium wordt in een centraliseringsoperatie verplaatst naar Wageningen. Hierboven gaven wij aan dat dit ook weer nieuwe mogelijkheden voor samenwerking tussen Vlaardingen en Schiedam kan opleveren.

4. De economische betekenis van de haven van Schiedam
in vergelijking met andere havens en economische centra
4.1. Schiedam vergeleken met andere zeehavens
Schiedam en Zaanstad
De havens van Schiedam en Zaanstad zijn relevant om te vergelijken omdat beide
havens gerelateerd zijn aan een middelgrote stad, waarbij Zaanstad met 154 duizend inwoners wel ruim twee maal zo groot is dan Schiedam met 78 duizend inwoners. Maar beide havens zijn gelegen naast een groot zeehavencomplex en
hebben daar een symbiotische relatie mee. Zaandam is een belangrijk centrum van
cacao-verwerkende en overige voedingsmiddelenindustrie.

Wanneer we de structuur van de werkgelegenheid in Merwe-Vierhaven bekijken
is het grote aandeel van ‘advisering en overige zakelijke dienstverlening’ een
bevestiging van het kennisintensieve karakter van dit gebied. In de Rotterdam
Science Tower werken 644 werknemers—heel veel meer dan de 173 banen in de
RDM-campus (2016).16 Merwe-Vierhaven kent als belangrijkste sector de grooten detailhandel en ook onderwijs is belangrijk. Opvallend is het sterk achterblijven van werkgelegenheid in de industrie (tabel 4).

Wat betreft directe havengerelateerde werkgelegenheid ontlopen de havens elkaar
niet veel met 3.099 werkzame personen voor Schiedam en 3.697 voor Zaanstad
(tabel 5). De toegevoegde waarde van de haven van Zaanstad ligt wel duidelijk
hoger dan Schiedam en de indirecte effecten van de haven van Zaanstad zijn significant hoger. Zaanstad heeft in 2016 een werkgelegenheidsmuliplier van 2,35. Dit
houdt in dat iedere werkzame persoon in de haven 1,35 andere werkzame personen indirect aan het werk houdt. Voor Schiedam is dit slechts 1,83—onder het
gemiddelde voor de Nederlandse havens van 1,99. Ook de toegevoegde waardemultiplier van Zaanstad ligt met 1,82 beduidend boven de 1,49 van Schiedam.

“En-en” is de kracht van de haven van Schiedam:
De haven van Schiedam is een krachtige locatie met zowel hoogwaardige ontwerpactiviteiten en dienstverlening als maritieme maakindustrie. De locatie weet
ook veel niet-maritieme en havengerelateerde activiteiten aan te trekken. De ‘Synergiekaart Havengebied Schiedam’ brengt een omvangrijke hoeveelheid ‘Overige
bedrijvigheid, niet kadegebonden’ in kaart, zoals de Rabobank, reclamebureaus,
auto-import, en ‘detailhandel/directe levering aan de consument’. Vaak is het
moeilijk om harde grenzen te trekken tussen de mate van havengerelateerd zijn.
Een voorbeeld is de uitgever Navingo, een bedrijf dat zich specialiseert op de
maritieme en offshore-sector met haar uitgaven—maar juist dit bedrijf geeft aan
het maritieme karakter van de locatie van groot belang te vinden voor vestiging in
Schiedam.

Zaanstad heeft met de specialisatie in de voedingsmiddelenindustrie een allesoverheersende activiteit, bij Schiedam is sprake van een dominante invloed van
offshore en industriële werkgelegenheid in de metaal en scheepsbouw, alsmede
groothandel en zakelijke dienstverlening. Dit laatste is een andere groot verschil
tussen beide havens. In Zaanstad is nauwelijks sprake van hoogwaardige zakelijke
dienstverlening, in Schiedam maakt dit bijna 20 procent van de werkgelegenheid
uit—en dan zijn de ingenieursbureaus daar nog niet bij gerekend. Een laatste
overeenkomst is dat beide havens een beperkte knooppuntfunctie kennen.

Om meer zicht op het onderscheidende karakter van Schiedam te krijgen vergelijken wij de haven van Schiedam met enkele representatieve havens en gemeenten
in het volgende hoofdstuk
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Tabel 5. Zeehavens van Schiedam, Zaanstad, Dordrecht en Vlaardingen vergeleken: directe en indirecte zeehavengerelateerde werkzame personen en toegevoegde waarde (miljoen euro, in lopende prijzen), 2016.
Sectoren
KNOOPPUNT
Vervoer
Dienstverlening
Overslag/opslag
VESTIGINGSPLAATS
Industrie:
Voedingsmiddelenindustrie
Aardolie-industrie
Chemische industrie
Metaal
Scheepsbouw
Elektriciteitsproductie
Overig
Groothandel
Zak.dienstverlening/overheid
Totaal direct
Indirect
Totaal
Bron: Havenmonitor (2017)

Zaanstad
531
158
85
288
3.166
2.531
1.956
0
329
39
158
1
48
573
62
3.697
4.983
8.680

Werkzame personen
Dordrecht Vlaardingen
1.045
1.853
474
1.495
337
112
234
246
2.574
1.073
1.777
775
67
101
185
64
838
61
222
494
119
28
0
0
346
27
426
231
371
67
3.619
2.926
4.129
2.331
7.748
5.257

Schiedam
246
45
184
17
2.853
1.646
0
5
6
294
288
0
1.053
609
598
3.099
2.569
5.668

Zaanstad
57,0
20,6
9,8
26,7
479,0
423,6
363,5
0,0
39,4
4,7
11,3
0,4
4,3
49,3
7,1
537,0
438,0
975,0
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Toegevoegde waarde
Dordrecht Vlaardingen
112,8
201,0
48,7
136,1
38,0
13,2
26,1
51,7
353,5
134,1
270,5
103,3
5,8
12,6
37,2
16,1
163,4
22,6
19,0
46,4
11,5
2,0
0,0
0,0
33,4
3,7
43,8
24,2
39,3
6,6
466,3
335,0
276,0
179,0
742,3
514,0

Schiedam
31,6
3,6
25,6
2,5
317,8
156,7
0,0
1,3
2,2
31,2
21,6
0,0
100,4
78,4
82,7
349,5
170,0
519,5

Schiedam en Dordrecht
Met 119 duizend inwoners bevindt Dordrecht zich tussen Schiedam en Zaanstad
in. De haven van Dordrecht is interessant omdat deze zich midden in het maritieme cluster bevindt en daarnaast is Dordrecht een echte zeehavens en kan dus net
als Schiedam ook zeeschepen ontvangen. Uitgedrukt in directe havengerelateerde
werkgelegenheid en toegevoegde waarde is Dordrecht iets groter, maar relatief
van dezelfde omvang als Schiedam is: 3.619 versus 3.099 werkzame personen en
466 versus 350 miljoen euro toegevoegde waarde (tabel 5). In de haven van Dordrecht is de knooppuntfunctie aanmerkelijk meer omvangrijk dan in Schiedam,
met meer vervoer en op-/overslag. Ook kennen beide havens een sterk industrieel
profiel. Dordrecht kent een dominantie van de chemische industrie—het bedrijf
Dupont/Chemours—terwijl Schiedam een specialisatie op de offshore kent. In
vergelijking met Dordrecht valt op dat de omvang van de zakelijke en niet zakelijke dienstverlening in Schiedam groot is, 598 versus 371 banen in Dordrecht.
Omdat deze banen een relatief hoge toegevoegde waarde kennen, is een verschil
van ruim 200 banen omvangrijk. De indirecte werkgelegenheid is ook in de haven
van Dordrecht aanmerkelijk groter dan in Schiedam met een werkgelegenheidsmultipliers van 2,14 terwijl Schiedam 1,83 kent. Voor de toegevoegde waarde ligt
deze uitstraling dichter bij elkaar met een multiplier van 1,59 voor Dordrecht en
1,49 voor Schiedam. Onduidelijk is in hoeverre in Dordrecht sprake is van een
vergelijkbare specialisatie in ingenieursdiensten. De havenstad kent initiatieven
als Ecoshape met het programma ‘Building with Nature’, participeert actief in
kennisinitiatieven op het gebied van Urban Flood Management en enkele andere
kleine, maar hoogwaardige instellingen verhuizen op dit moment naar Dordrecht.

havengerelateerde karakter van beide gemeenten is een bron van versterking en
verdieping. Het is ook goed mogelijk dat juist de verschillen in structuur tussen
beide havens mogelijkheden oplevert voor samenwerking en innovatiepostentie.
Conclusie
Uit de vergelijking blijken drie aspecten: (a) de haven van Schiedam heeft geen
logistieke specialisatie, (b) Schiedam heeft een duidelijke oververtegenwoordiging
in de offshore en (c) Schiedam is relatief sterk in de zakelijke dienstverlening
vergeleken met haar ‘peers’. Ook blijkt dat de ‘motorfunctie’ van Schiedam—het
inkopen van goederen en diensten elders—relatief beperkt is. Dit kan komen door
het hoge aandeel van de activiteiten van de sector ‘Ingenieurs en overig ontwerp
& advies’, een sector die relatief zelf veel waarde toevoegt en weinig inkoopt.
Tenslotte is sprake van diversiteit in de haven van Schiedam: maritieme industrie,
en offshore, ingenieursdiensten maar ook groothandel is belangrijk.
4.2

Schiedam vergeleken met stedelijke economische centra

Structuur werkgelegenheid Schiedam vergeleken
Wij vergelijke Schiedam hier met enkele andere gemeenten in Zuid-Holland:
Vlaardingen, Rotterdam, Delft, Zoetermeer en de ‘overige gemeenten’ in ZuidHolland. Vlaardingen ligt voor de hand, omdat deze gemeente ook een zeehaven
bezit, naast de haven van Schiedam aan de noordelijke oever van de Maas. Delft is
interessant wegens zijn sterke kennisbasis en Zoetermeer wegens zijn specialisme
op ICT en wegens de aanwezigheid van diverse instellingen voor hoger onderwijs.
De omvang van Delft en Zoetermeer is met 101 en 125 duizend inwoners duidelijk groter dan Schiedam. Wat betreft werkgelegenheid blijft Zoetermeer enigszins
achter, bijvoorbeeld in vergelijking met Delft. Rotterdam is illustratief als klassieke havenstad.

Schiedam en Vlaardingen
Vlaardingen heeft 72 duizend inwoners en is daarmee vergelijkbaar met Schiedam, ook de havens zijn naar economische impact vergelijkbaar met 3 duizend
werkzame personen en 335 en 350 miljoen euro toegevoegde waarde (tabel 5).
Daarnaast liggen de indirecte effecten in dezelfde ordegrootte. De structuur van de
havens is echter sterk verschillend. Vlaardingen kent een sterke knooppuntfunctie
met veel werkgelegenheid in het vervoer—zoals de terminal van DFDS in de
Vulcaanhaven. Belangrijkste vestigingsplaatsactiviteit is de metaalbewerking.
Sterk opvallend is de geringe omvang van de zakelijke dienstverlening ten opzichte van Schiedam. Hiervoor is al na nadrukkelijk gewezen op de noodzaak van het
verkennen van de potentie tot samenwerken van Vlaardingen met Schiedam. Het

Schiedam kent een duidelijke oververtegenwoordiging in de werkgelegenheid in
de industrie vergeleken met andere gemeenten; 13,0 procent van de werkgelegenheid bevindt zich in de industrie (tabel 6), waarbij vooral de havengerelateerde
industrie belangrijk is. Alleen de gemeente Vlaardingen is met 11,8 procent met
Schiedam vergelijkbaar. Daarnaast kent Schiedam een oververtegenwoordiging in
de sector ‘Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening’
met een aandeel van 12,4 procent van de werkgelegenheid: geen andere gemeente
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Tabel 6. Werkzame personen naar SBI-hoofdklassen in geselecteerde gemeenten,

Landbouw, bosbouw en visserij
Winning van delfstoffen
Industrie
Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom, etc.
Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering
Bouw
Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s
Vervoer en opslag
Logies-, maaltijd- en drankverstrekking
Informatie en communicatie
Financiële instellingen
Verhuur en handel in onroerend goed
Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening
Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening
Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen
Onderwijs
Gezondheids- en welzijnszorg
Cultuur, sport en recreatie
Overige dienstverlening
TOTAAL

Landbouw, bosbouw en visserij
Winning van delfstoffen
Industrie
Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom, etc.
Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering
Bouw
Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s
Vervoer en opslag
Logies-, maaltijd- en drankverstrekking
Informatie en communicatie
Financiële instellingen
Verhuur en handel in onroerend goed
Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening
Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening
Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen
Onderwijs
Gezondheids- en welzijnszorg
Cultuur, sport en recreatie
Overige dienstverlening
TOTAAL

2015, absoluut en in procenten.

Schiedam

Rotterdam

Vlaardingen

26
30
3.905
328
327
1.092
5.881
1.430
796
327
193
188
2.269
3.727
1.814
1.512
5.215
347
685
30.092

250
48
22.964
4.073
2.930
12.121
44.053
31.419
12.139
8.140
13.468
3.197
28.912
17.849
19.879
25.329
57.167
5.884
4.014
313.836

13
29
2.258
1
187
1.390
3.786
1.120
940
270
94
270
1.877
695
853
1.429
3.252
318
374
19.156

Schiedam

Rotterdam

Vlaardingen

0,1
0,1
13,0
1,1
1,1
3,6
19,5
4,8
2,6
1,1
0,6
0,6
7,5
12,4
6,0
5,0
17,3
1,2
2,3
100,0

0,1
0,0
7,3
1,3
0,9
3,9
14,0
10,0
3,9
2,6
4,3
1,0
9,2
5,7
6,3
8,1
18,2
14
1,9
1,3
100,0

0,1
0,2
11,8
0,0
1,0
7,3
19,8
5,8
4,9
1,4
0,5
1,4
9,8
3,6
4,5
7,5
17,0
1,7
2,0
100,0

Delft
74
0
2.807
541
853
1.609
7.147
1.291
2.530
3.039
616
561
7.572
945
2.000
8.435
9.045
1.095
703
50.863
Delft
0,1
0,0
5,5
1,1
1,7
3,2
14,1
2,5
5,0
6,0
1,2
1,1
14,9
1,9
3,9
16,6
17,8
2,2
1,4
100,0

Zoetermeer
85
135
3.053
0
512
1.698
9.995
1.106
1.399
4.141
1.545
381
4.775
3.265
5.048
3.000
4.992
1.646
2.427
49.203
Zoetermeer
0,2
0,3
6,2
0,0
1,0
3,5
20,3
2,2
2,8
8,4
3,1
0,8
9,7
6,6
10,3
6,1
10,1
3,3
4,9
100,0

Overig ZuidHolland
31.867
2.126
81.830
1.682
4.106
66.236
194.865
48.437
38.726
32.435
20.330
9.605
90.858
54.458
78.481
64.935
168.562
19.329
23.783
1.037.896
Overig ZuidHolland
3,1
0,2
7,9
0,2
0,4
6,4
18,8
4,7
3,7
3,1
2,0
0,9
8,8
5,2
7,6
6,3
16,2
1,9
2,3
100,0

komt ook maar in de buurt van dit aandeel. Deze sector bestaat onder anderen uit:
verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines en overige roerende
goederen, arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer, reisbureaus,
beveiliging, facility management, reiniging en overige zakelijke dienstverlening.

beduidend hoger met een aandeel van 3,1 procent en kent Rotterdam een concentratie met een aandeel van 4,3 procent. Bij onderwijs valt het aandeel van Delft
natuurlijk op maar is het ook opvallend dat Vlaardingen een aandeel van 7,5 procent heeft. Ook onderwijs kan een bron van aanvulling en verbreding zijn tussen
beide havens en daarnaast op vlakken als advisering, onderzoek en overige gespecialiseerde en hoogwaardige dienstverlening.

Het is opmerkelijk dat het aandeel van de sector ‘Advisering, onderzoek en overige specialistische dienstverlening’ in Schiedam achterblijft ten opzichte van de
andere geselecteerde gemeenten met een aandeel van 7,5 procent, terwijl de andere gemeenten allemaal rond of boven de 9 procent zitten—met Delft als verwachte
uitschieter wegens de aanwezigheid van de Technische Universiteit. Maar ook de
overige gemeenten zitten met een aandeel van 8,8 procent boven Schiedam. Dit is
de subsector waarin ingenieurs en technisch ontwerp en advies; keuring en controle en speur- en ontwikkelingswerk zijn opgenomen en daarnaast: juridische
dienstverlening, accountancy, belastingadvisering, architecten, reclame en marktonderzoek, industrieel ontwerp en vormgeving en overige consultancy. Verwacht
werd dat juist door de grote omvang van de hiervoor genoemde haven- en maritiemgerelateerde ingenieursbureaus Schiedam hier een duidelijke oververtegenwoordiging zou hebben.

Samenvattend kan gesteld worden dat de verwachting dat Schiedam een oververtegenwoordiging van de werkgelegenheid in de sector ‘Advisering, onderzoek en
overige specialistische zakelijke dienstverlening’ zou kennen niet uit de hier gepresenteerde statistieken blijkt.
Uit de voor dit essay uitgevoerde analyse blijkt dat deze specialisatie wel uit het
Bedrijvenregister Schiedam blijkt, alsmede uit de uitgevoerde inventarisatie waaruit een omvang van 2.014 werkzame personen in de ingenieursdienstverlening
blijkt.
Bij de omvang van deze meer dan tweeduizend werkzame personen moet het
volgende bedacht worden:
a. het gaat hier om hooggeschoold en gespecialiseerd personeel dat met hoogwaardige informatietechnologie werkt,
b. deze activiteiten vervullen een strategische specialisatie in het bredere maritieme cluster in Zuid-Holland door de sterke onderlinge economische verwevenheid van het maritieme cluster,
c. deze ontwerpactiviteiten zijn voor een belangrijk deel complementair aan
industriële/maakactiviteiten in de haven,
d. deze activiteiten laten de afgelopen jaren een sterke groei zien en versterken
daarmee het kennisintensieve imago van de haven,
e. verreweg het grootste deel van de 2.014 werknemers actief in deze activiteiten—geschat wordt zo’n 80 procent—woont niet in de gemeente Schiedam,
waardoor de woon-werkverbindingen van groot belang zijn.

Het lage aandeel van Schiedam kan verklaard worden doordat de werkgelegenheid
in ingenieursbureaus ook een onderdeel is van de industrie—denk aan het interne
ingenieursbureau van Huisman bijvoorbeeld—of het is in andere subgroepen
ondergebracht, hiervoor werd al op groothandel gewezen en DCMR is toe te rekenen aan openbaar bestuur. Daarnaast constateerden wij hiervoor dat sinds 2015
sprake is van sterke groei.
Een ander opvallend verschil tussen Schiedam en de in tabel 6 geselecteerde gemeenten is het zeer lage aandeel van ‘Informatie en communicatie’. Schiedam
blijft hier met een aandeel van 1,1 procent ver achter—vooral bij Delft en Zoetermeer, welke gemeente inderdaad een ICT-specialisatie heeft, maar ook bij de
overige gemeenten in Zuid-Holland. Nu is ook al gewezen op het feit dat de in
Schiedam actief zijnde maritieme ingenieursbureaus sterk gericht zijn op IT als
toegepaste technologie

Deze laatste factor maakt duidelijk dat stad en haven niet in balans zijn. Het steeds
meer hoogwaardig wordende karakter van het werk in de haven sluit (nog) niet
aan op de kenmerken van de stad als woonlocatie. De kenmerken van de bestaande beroepsbevolking in de stad sluiten niet aan op de ontwikkelingen binnen de
haven. In het volgende hoofdstuk gaan wij dieper op deze onbalans in.

Tenslotte kent Schiedam een ondervertegenwoordiging van de subsectoren ‘Financiële instellingen’ en in mindere mate ‘Onderwijs’, met respectievelijk een
aandeel van 0,6 en 5,0 procent. Bij Financiële instellingen scoort Zoetermeer
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Figuur 9: Bij het ontwikkelen van de haven wordt de bevolking van Schiedam
nadrukkelijk betrokken

Figuur 10: De geplande hoogwaardige bewoning nabij de haven met diverse voorzieningen kan de relatie haven-stad in Schiedam versterken

Bron: gemeente Schiedam

Bron: gemeente Schiedam

“De gemeente Schiedam heeft een hoge mate van ondernemerschap getoond ten aanzien van de ontwikkeling van de haven.
Het effect is zichtbaar maar moet krachtig worden doorgezet. De verdere verbetering van de mobiliteit—vooral met de TU
Delft—, het verbeteren van de woonkwaliteit en het meer promoten van de gemeente Schiedam zijn speerpunten.”
Hugo Loudon
Managing Director RH Marine
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In het voorgaande is gesteld dat de haven van Schiedam belangrijker wordt als
locatie voor hoger geschoold personeel gericht op ingenieursdienstverlening voor
het maritieme cluster. Schiedam heeft momenteel te kampen met een moeizaam
imago als woonlocatie voor hoger opgeleide werknemers en een eenzijdige, laagwaardige woningvoorraad. Maar er is geen beter voorbeeld dan de grauwe havenstad Rotterdam die zich in navolging van ‘best practises’ als Bilbao en Liverpool
heeft weten om te vormen tot een hippe woonstad en zelfs als alternatief voor
wonen in Amsterdam. Door haar binnenstad en fraaie vooroorlogse wijken als
Schiedam-West heeft Schiedam wel degelijk potentie om als woonlocatie ook
voor de hoger geschoolde werknemers in de haven te gaan fungeren. Imago van
stad en haven kunnen elkaar versterken richting meer hoogwaardig en creatieve
invulling. Schiedam heeft daarmee wel een Bilbao- of Markthalmoment nodig om
dit imago een impuls te geven. Verschillende grote bedrijven in de haven, zoals
het ingenieursbureau GustoMSC, zien zichzelf als ‘Schiedams’ en waarderen het
hoogwaardige maritieme karakter van de haven en de bedrijvigheid in het maritieme cluster.

5. Relatie stad en haven Schiedam
Relatie stad Schiedam en haar haven is onbekend
De relatie tussen de haven van Schiedam en de stad Schiedam is niet duidelijk.
“Schiedam wordt in de rapporten nauwelijks verbijzonderd c.q. onder de loep
genomen,..” staat in een notitie over de positionering van de Schiedamse havens. 17
In dezelfde notitie wordt als een zwakte geconstateerd dat ‘Geen of een negatief
beeld/imago van Schiedam bestaat onder de zittende en potentiële bedrijven en
instellingen’ en dat sprake is van een gesloten karakter van terreinen en zeer beperkte publieke toegang tot aan het water (havenzicht).’ De notitie besluit met dat
het nodig is om onderzoek uit te voeren naar de relaties tussen het havengebied en
de omgeving en naar de woonplaats van de werknemers in het havengebied.
Bij de relatie tussen de stad en de haven kan het gaan om een aantal relaties:
a. In hoeverre leveren de stad en de haven aan elkaar toe?
b. In hoeverre is de stad locatie voor havengerelateerde kantooractiviteiten?
c. Is de stad een aantrekkelijke woonlocatie voor werknemers in de haven?
d. Heeft de stad te leiden onder milieu- en verkeerseffecten van de haven?
e. In hoeverre verzorgt de stad het onderwijs en de kennis voor de haven?
f. In hoeverre versterken het imago van de stad en de haven elkaar?

De stad ondervindt uiteraard negatieve effecten van de haven, maar de goederenvervoergerelateerde verkeerseffecten van de haven zijn gering en er is geen procesindustrie aanwezig. Geluidsoverlast gerelateerd aan de maritieme werkzaamheden en scheepvaart is wel relevant en een aandachtspunt. Daarnaast betekent het
hoogwaardige karakter van Vijfsluizen dat veel personenwegverkeer aanwezig is,
ondanks het uitstekende openbaar vervoersnetwerk. De stad zal daarmee in de
ochtend- en avondspits vooral te leiden hebben van het personenwegverkeer. Nu
is de bereikbaarheid van de haven van Schiedam met de auto—ondanks recente
aanpassingen—overigens een probleem voor veel bedrijven in de haven.

Er is maar weinig bekend over de relaties tussen de stedelijke economie van
Schiedam en de Schiedamse haveneconomie. Uitgaande van het beeld in Rotterdam—dat wel uitvoerig is geanalyseerd18—zouden deze relaties wel eens beperkt
kunnen zijn. De toeleveringsrelaties zijn veel sterker ontwikkeld binnen het bredere maritieme cluster in Zuid-Holland (zie figuur 1) dan tussen stad en haven.
Dit heeft ook te maken met de tweede relatie: de stad Schiedam als locatie voor
havengerelateerde kantooractiviteiten. Uit het overzicht van de havengerelateerde
vestigingen (figuur 4) blijkt dat sprake is van twee zwaartepunten: de haventerreinen en de Spaanse en ‘s-Gravenlandse polder. Daartussen is ook sprake van interessante vestigingen, zoals Tebodin nabij station Schiedam. Ook ligt Vijfsluizen
niet heel ver van de stedelijke bebouwing—eenvoudig de Vlaardingerdijk oversteken (figuur 10). Er is daarmee potentie voor een zachte overgang tussen stad en
haven, door een nieuw waterfront waarbij creatieve en nieuwe maakindustrie zich
kan vestigen op de transitiezone tussen stad en haven.

Schiedam kent geen gespecialiseerde technische en havenlogistieke opleidingen—
uitgezonderd de opleidingen binnen de in de haven gevestigde bedrijven (bedrijfsscholen)—maar in de omgeving zijn deze actief aanwezig. Momenteel speelt het
initiatief van het Solutionlab MOIC Schiedam gericht op het tot stand komen van
een Maritiem Onderwijs & Innovatie Centrum (MOIC), dat kan dienen als impuls
voor meer intensieve en innovatieve samenwerking op het gebied van onderwijs,
onderzoek, innovatie en expertiseontwikkeling tussen bedrijven en onderwijsinstellingen. Een groot aantal van de bedrijven in de haven en de kennisinstellingen
in de regio is bij het MOIC betrokken. Vooral de relatie met de TU Delft is van
strategisch belang voor het steeds hoogwaardiger wordende maritieme cluster.
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Bereikbaarheid OV sterk punt Haven Schiedam

Parkmanagement en architectuur geven haven dynamische uitstraling
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6.

Kern van deze aanpak is een investeringspakket van 92 miljoen euro met 70 miljoen in de private sfeer en 22 miljoen in de publieke sfeer, waarvan de gemeente
Schiedam 9 miljoen voor haar rekening neemt. Met dit pakket wordt geïnvesteerd
in mobiliteit en verkeer, milieu en gezonde leefomgeving, duurzaamheid en innovatie, onderwijs en kennis, openbaar gebied en branding. Zichtbare ontwikkelingen zijn de herontwikkeling van het slibdepot, de watertaxi en walstroom.

Nabije toekomst haven Schiedam

Er speelt veel in maritieme beleidsontwikkeling
Er is sprake van een veelheid aan beleidsinitiatieven rond de maritieme sector die
allen in meer of mindere mate van belang zijn voor de haven van Schiedam. Zo is
er op 22 februari jongstleden een nieuw Werkprogramma Maritieme Strategie en
Zeehavens uitgekomen met aandacht voor de maritieme maakindustrie, is sprake
van een ‘Economische agenda Zuidvleugel 2020’, de Metropoolregio RotterdamDen Haag heeft de ‘Roadmap Next Economy’ ontwikkeld met het transitiepad
‘Smart Digital Delta’ met aandacht voor digitale ontwikkelingen en nieuwe maakindustrie in de maritieme sector. Ook de ‘Topsector Water’ heeft zich ontwikkeld
tot de ‘Topsector Water en Maritiem’ waarbij de belangen van het maritieme
cluster meer naar voren komen. Voorts is de Ruimtelijk-Economische Ontwikkelstrategie (REOS) van rijk, provincies en grote steden relevant met aandacht voor
stedelijke transformatiegebieden waar Schiedam uitstekend in past. Tenslotte is de
strategie van het Havenbedrijf Rotterdam en de gemeente Rotterdam erg relevant
voor de toekomst van de haven van Schiedam—het innovatie ecosysteem dat zich
op haven en maritiem richt is belangrijk—het ‘Rotterdam Innovation District’—,
alsmede het initiatief ‘Rotterdam: Maritime Capital of Europe’. Maar belangrijker
dan al deze beleidsvoornemens op nationale en regionale schaal is de ontwikkeling die lokaal, bottom-up vanuit bedrijven is ontstaan vanuit de haven van Schiedam zelf en die proactief door de gemeente is opgepakt.

Ontwikkelingen bedrijfsleven: potentie op de lange termijn
Op de korte termijn hebben de bedrijven in de haven te kampen met de gevolgen
van de lage olieprijs—een dieptepunt begin 2016 onder de 29 dollar, ten tijde van
dit schrijven 66,44 dollar—waardoor investeringen van de oliemaatschappijen in
offshore sterk zijn terug geschroefd. Daartegenover staat de ontwikkeling van
offshore wind, die voor de lange termijn veel beloofd in verdere investeringen en
in onderhoud en wellicht de grootste economische kans is.
Van het ijzer af!
Op dit moment is sprake van structuurveranderingen binnen de maritieme bedrijvigheid. Bedrijven trachten minder afhankelijk te worden van de cyclische markten door te diversifiëren in de richting van andere bedrijfstakken dan energie, olie
en gas zoals de chemie, en door nieuwe markten te ontwikkelen waarbij nieuwe
scheepstypen nodig zijn, zoals mijnbouw op de zeebodem (mangaanknollen). Ook
is sterk ingezet op het werken met een flexibele schil van arbeid—veel van de
werknemers actief in de flexibele schil komen uit Oost-Europa. Een andere belangrijke ontwikkeling binnen de bedrijven is toenemende aandacht voor ontwerpen, onderzoek en ontwikkeling in plaats van het klassieke metaalbewerken. De
arbeid wordt steeds hoogwaardiger—zoals uit de hiervoor gepresenteerde cijfers
bleek. Het aandeel hoger opgeleiden in de scheepsbouw is in de periode 20082014 gestegen van 12 naar 28 procent en bij de waterbouw en de offshore ligt het
aandeel hoger opgeleiden zelfs op respectievelijk veertig en bijna vijftig procent. 20
De sector beweegt zich steeds verder van het metaalbewerken af—mede versterkt
door een toenemende robotisering (lasrobots) en meer nadruk op dienstverlening,
service en datamanagement. Tegelijk bestaat er steeds meer aandacht voor ecologische principes en kenniscentra zoals Ecoshape, Urban Flood Management of
Building with Nature. Al deze ontwikkelingen vragen minder, maar veel hoger
opgeleide werknemers in de nabije toekomst.

Sterk zelforganiserend vermogen haven Schiedam
De in de haven aanwezige offshore bedrijvigheid heeft zèlf het initiatief genomen
voor de transitie van de haven in de richting van een hoogwaardig en duurzaam
maritiem gebied. De drie grootste bedrijven uit de Wiltonhaven presenteerden hun
visie op nieuwe investeringen voor het havengebied met als doel om de werkgelegenheid in de haven veilig te stellen voor de toekomst. De kern van dit initiatief
bestaat uit een procesmatige aanpak met gerichte investeringen en activiteiten,
vastgelegd in een ‘ambitie en inspiratiekaart’. Dit heeft eind 2015 geleid tot een
intentieverklaring tussen verschillende partijen gerelateerd aan de haven en de
gemeente om te “streven naar een duurzame, innovatieve en economisch gezonde
haven in een gezonde leefomgeving.” 19 Dit betekende dat de haven zich als krachtige maritieme hotspot verder kon ontwikkelen en niet door woningbouw beperkt
werd in haar ontwikkeling—zoals bijvoorbeeld in Scheveningen is gebeurd.
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DISASTER
•

Belangrijkste onzekerheid: geopolitieke conflicten en omvangrijke oorlogen om strategische grondstoffen
Door gevolgen oorlog en droogte stijging aantal conflicten in de wereld
en nemen migratiestromen sterk toe
Stijgende vraag naar veiligheid door welvarende ouderen
Schaarse grondstoffen en zee als potentiële vindplaats
Energie: zelfvoorzienend: offshore wind
Conflicten als barrières voor wereldhandel: laag volume

•
•
•
•

Onzekerheid: kan een wereldwijde milieuramp een soort “Deltawerken”
investeringsgolf op wereldschaal opwekken?
(zie: Energiewende als gevolg van ramp Fukushima)
Grote klimaatramp vraagt omvangrijke investeringen in kustverdediging
wereldwijd: kans voor Maritiem Cluster.
Sterke versnelling noodzaak duurzame energie: wind op zee
Sterke vraag naar ecologisch gestuurde kustverdediging
Duurzame ontwikkeling en klimaatneutraal produceren eis samenleving.
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Voornaamste onzekerheid: dynamiek globalisering
Wereldhandel droogt op en ontwikkeling Azië stagneert
Binnen Europa technologische dynamiek en groei
Sterke lokale logistieke organisatie bedrijfsleven
Autonoom varen, 3D-printing, Internet-of-Things
Transitie naar offshore wind
Circulair en biobased motor achter binnenvaart/shortsea
Scheepsbouw: luxe jachtbouw

•
•
•
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Onzekerheid: kan Azië in de toekomst profiteren van globalisering? Ja!!
Bedrijven in Azië: eigen opbouw kennis en ervaring ten koste van het Nederlandse maritieme cluster.
Sterke vraag offshore wind, kustverdediging en nieuwe zeehavens in Azië
Ontwikkeling China zet door: diensteneconomie met hoogwaardige, kennisgedreven sectoren
Opkomst en integratie in wereldeconomie van andere Aziatische landen
(India, Vietnam, Filipijnen, Indonesië): wereldhandel blijft hoog.

7.

Scenario’s voor het maritieme cluster in 2045

met de Duitse Energiewende en het daaraan gerelateerde afscheid van kernenergie
na de ramp in Fukushima of het dramatische besluit van minister Wiebes om helemaal te stoppen met gaswinning? Of gaat het om een geleidelijke ontwikkeling
van klimaatbeleid, zoals in de Energieagenda, en in beleid gericht op aanpassingen aan grondstoffenschaarste—bijvoorbeeld door een sterke inzet op de circulaire economie. Indien een klimaatramp optreedt of indien een oorlog uitbreekt
gerelateerd aan strategische grondstoffen is sprake van dramatische ontwikkelingen voor het maritieme cluster die echter vooral positief kunnen uitpakken door
investeringen in klimaatmaatregelen of diepzeemijnbouw. Indien een meer geleidelijke ontwikkeling optreedt, kan het cluster zich ook geleidelijk aanpassen aan
een transitie richting duurzaamheid of aan de vervanging van bepaalde materialen.

Scenario’s voor het maritieme cluster in Zuid-Holland en Werkendam
In het najaar van 2016 zijn scenario’s ontwikkeld voor het maritieme cluster in
Zuid-Holland en Werkendam in 2045.21 Deze scenario’s gebruiken wij op deze
plek als richtinggevende ontwikkelingen voor Schiedam, zonder dat de sectorale
ontwikkelingen in Schiedam in detail gekwantificeerd zijn. Op basis van de ontwikkeling van een aantal trends en achtergronden relevant voor het maritieme
cluster zijn twee kritische onzekerheden geformuleerd die vier scenario’s structureren (zie pagina hiernaast).
Voortgang globalisering
De eerste fundamentele onzekerheid is de voortgang van de globalisering. Enerzijds is mogelijk sprake van de voortgaande ontwikkeling van een open en geglobaliseerde wereld waar directe buitenlandse investeringen, handelsstromen en
wereldwijde migratiestromen drijvende krachten zijn. Denk bijvoorbeeld aan de
macht van grote internetretailers zoals Alibaba en Amazon en aan de pogingen
van China om de wereldwijde handel te faciliteren met een Belt and Road Initiative. Anderzijds is een gesloten wereld mogelijk waar handelsverdragen zijn opgezegd, waar buitenlanders niet meer welkom zijn en waar directe buitenlandse
investeringen in bepaalde strategische sectoren worden verboden. Denk bijvoorbeeld aan de maatregelen die president Trump momenteel heeft genomen en verder heeft aangekondigd over heffing op importen in de VS vanuit China en de
mogelijk daaruit voortvloeiende handelsoorlog. Het is een wereldbeeld tussen
enerzijds China als werkplaats van de geglobaliseerde wereld versus regionale
markten die worden afgeschermd. Het is een scenario met grote implicaties voor
het functioneren van zeehavens en de daarmee verbonden logistieke sector in ons
land.

Vier scenario’s
Schaarste aan grondstoffen en geopolitieke conflicten die daarmee samenhangen—het scenario ‘Scarcity’—betekenen een schok en betekenen een gesloten
wereldbeeld waarin de handel achterblijft. Voor de maritieme sector is dit een
kansrijk scenario omdat het enerzijds vraagt om alternatieve grondstoffen die wel
eens vooral op de zeebodem gevonden kunnen worden en omdat het daarnaast een
behoefte aan zelfvoorziening van energie kan betekenen: wind op zee.
‘Disaster’ is ook een scenario dat dramatisch is in zijn gevolgen—een zeer grote
milieuramp—maar waarbij de maritieme sector actief bijdraagt aan het beperken
van toekomstige risico’s door grootschalige investeringen in kustverdediging en
duurzame energiewinning. Juist de open samenleving in dit scenario betekent dat
de Nederlandse maritieme sector grote kansen heeft.
In ‘Asia Rules!’ weten Aziatische bedrijven succesvol te profiteren van de opbouw van kennis en ervaring in waterbouw en offshore. Enkele spraakmakende
Nederlandse bedrijven investeren steeds meer in Azië en transformeren zich langzaam tot Aziatische bedrijven. Daarnaast wordt een aantal bedrijven opgekocht.
Investeringen in onderwijs en kennis in Azië doen het concurrentievoordeel van
het Nederlandse cluster verminderen, waardoor het in omvang beduidend afneemt.

Aard van klimaatverandering
De tweede fundamentele onzekerheid betreft de mate waarop effecten gerelateerd
aan klimaatverandering en schaarse grondstoffen zich voordoen. Dat de gevolgen
van klimaatverandering en de eindigheid van bepaalde kritische grondstoffen zich
voordoen is geen discussiepunt, maar de vraag hoe is dat wel. Gaat het om een
schoksgewijze aanpassing—een echte klimaat- of grondstoffencrisis vergelijkbaar

‘Home made’ is een scenario dat sterk inzet op lokale maakindustrie en digitale
technologische ontwikkeling, waarbij het globaliseringsmodel verleden tijd is. Dit
scenario betekent een dramatische afname van de haven-logistieke bedrijvigheid.
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Figuur 11. Toegevoegde waarde maritiem cluster Zuid-Holland in 2045 (€mln)

Figuur 12: Werkzame personen maritiem cluster Zuid-Holland in 2045

Figuur 13. Ontwikkeling toegevoegde offshore & scheepsbouw Groot-Rijnmond
in 2014 en in vier scenario’s voor 2045

Figuur 14: Ontwikkeling werkzame personen offshore en scheepsbouw GrootRijnmond in 2014 en in vier scenario’s voor 2045
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Wanneer we kijken naar het vestigingsmilieu ‘Haven Schiedam’, dan betekenen
de scenario’s dat sprake is van significante effecten op het vestigingsmilieu in de
haven. Wij beschrijven de gevolgen voor enkele belangrijke kenmerken van het
vestigingsmilieu: de fysieke infrastructuur, de arbeidsmarkt en het onderwijs, het
innovatieklimaat, de clusterrelaties, de leefomgeving en tenslotte de impact op de
overheid. Uitgaan van een scenario-analyse betekent dat alle vier de scenario’s
een vergelijkbare mate van waarschijnlijkheid kennen. Het is niet zo dat ‘Asia
Rules!’ minder waarschijnlijk is dan ‘Scarcity’, dat veel meer positieve effecten
heeft. Vaak wordt een dergelijk positief scenario wel aangeduid met de term
‘taakstellend’ om te trachten dit te faciliteren.

De haven van Schiedam in 2045

De hierboven gepresenteerde scenario’s zijn niet in detail doorgerekend voor
Schiedam. Toch geven de effecten een indicatie van de ontwikkelingen die Schiedam mogelijk te wachten staat.
Wat opvalt is dat de groei in toegevoegde waarde in 2045 ten opzicht van 2014
(figuur 11) veel hoger is dan de groei in werkgelegenheid (figuur 12). Het maritiem cluster in Zuid-Holland laat in drie scenario’s economische groei zien, maar
in geen van de scenario’s vindt groei in aantallen werkzame personen plaats. Nu is
het belang van de logistieke werkgelegenheid in de zeehavens (knooppuntfunctie)
een verstorende factor. Zoals al in tabel 2 bleek is in Schiedam nauwelijks sprake
van op- en overslag en vervoer maar vooral van industrie: offshore en scheepsbouw. Reden waarom we de ontwikkeling van de toegevoegde waarde in de offshore en scheepsbouw hier afzonderlijk in kaart brengen.

Fysieke infrastructuur in 2045: hoogwaardige kantooromgeving maar ook druk
op haveninfrastructuur
Indien het ‘Scarcity’ scenario zou optreden—en in mindere mate bij ‘Disaster’ en
‘Home made’—is sprake van druk op de haven doordat sprake is van een voortdurende vraag naar complexe schepen voor offshore-wind en onderzeemijnbouw die
voor de laatste productiefase zullen worden afgebouwd in de haven. Alhoewel
veel routinematige activiteiten elders plaats zullen gaan vinden, zijn de benodigde
schepen voor de offshore in de toekomst nog meer hoogwaardig dan nu. Het zijn
veel schonere schepen—uitgerust met mogelijk waterstof of andere schone technologie—, het zijn technisch meer complexe schepen doordat de apparatuur aan
boord gebruik maakt van nieuwe technologie—Kunstmatige Intelligentie, Big
Data, etc.—, het zijn schepen die meer autonoom varen en het zijn schepen die
veel meer aansturing en controle vanaf de wal zullen vragen. Het kan goed zijn dat
de complexe schepen die SBM Offshore ontwerpt voor een deel zullen worden
aangestuurd vanuit een ‘control room’ in Schiedam. Veel van de bestaande werkgelegenheid in de haven zal daarmee verhuizen van een werf- of een schip naar
een kantooromgeving. Maar voor het testen en voor de hoogwaardige afbouw van
schepen is de fysieke haven ook in 2045 nodig. Dit scenario zal ook resulteren in
veel woon-werkverkeer van en naar de haven—de openbaar-vervoerinfrastructuur
wordt daarom alleen maar belangrijker en de huidige congestie in de bereikbaarheid over de weg van de haven is daarmee een belangrijk aandachtspunt. Alleen in
het scenario ‘Asia Rules!’ is sprake van het ‘leegtrekken’ van de haven en kan
sprake zijn van een ontwikkeling zoals in figuur 3 is weergegeven tussen 1980 en
2000, waarbij een groot deel van de bestaande werf van Wilton-Feijenoord verdween. Dit is een scenario dat wel degelijk kan optreden.

Arbeid in 2045 is veel meer hoogwaardig
Het blijkt dat vooral het scenario ‘Scarcity’ een sterke groei in toegevoegde waarde laat zien, zonder terugloop in werknemersbestand (figuur 13 en 14). De gerealiseerde toegevoegde waarde per werknemer groeit richting 2045 met een factor
2,5: arbeid wordt beduidend hoogwaardiger. Deze groei in toegevoegde waarde
per werknemer vindt ook in de andere scenario’s plaats, alleen leveren deze een
geringer volume werknemers op. In het meest positieve scenario (Scarcity) zal de
huidige hoeveelheid hoger geschoolde werknemers—die in 2014 in de scheepsbouw al voor bijna 30 procent en in de offshore voor bijna 50 procent uit hoger
opgeleiden bestaat22—nog verder zijn toegenomen. Dit is een voortzetting van een
ontwikkeling die nu reeds gaande is. De toegevoegde waarde per werknemer in de
sectoren scheepsbouw en offshore in de haven van Schiedam nam—uitgaande van
de gegevens in tabel 2—toe van 61,4 naar 75,0 duizend euro in de scheepsbouw
en van 65,1 naar 95,3 duizend euro in de offshore in de periode 2002-2016. Alhoewel natuurlijk sprake is van een efficiency-effect, is in de offshore ook een
sterke groei van het werknemersbestand te constateren in deze periode: van 367
naar 1.053 werknemers in de haven van Schiedam—exclusief ingenieursbureaus
en overige hoogwaardige dienstverlening, waardoor nog eens ongeveer twee duidend werknemers aan dit totaal kan worden toegevoegd.
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Arbeidsmarkt en onderwijs in 2045: hooggeschoolde arbeid productiefactor #1
Hooggeschoold personeel is eigenlijk in alle geschetste scenario’s een uitgangspunt bij de verdere ontwikkeling van het cluster. De arbeidsmarkt heeft een voortdurende vraag naar gespecialiseerd technisch personeel, maar ook steeds meer
naar software- en data-analisten. TU Delft is huisleverancier, maar ook de eigen
opleidingen van de diverse in de haven gevestigde bedrijven is van belang. We
noemen hier nogmaals het Solutionlab MOIC Schiedam, dat zich mede richt op de
implementatie van het gedachtegoed dat samen met de Amerikaanse futuroloog
Jeremy Rifkin in de Roadmap Next Economy is ontwikkeld. MOIC Schiedam
richt zich daarbij vooral op het transitiepad ‘Next Society Naar een inclusieve
maatschappij’, waarbij het gaat over nieuwe arbeidsmarktafspraken, nieuwe vaardigheden en nieuwe onderwijsvormen, gemeenschapsbezit, burgercoöperaties,
bottom-up-bewegingen, sociale ondernemers en sociale innovatie. Samenvattend:
alle acties nodig om een meer inclusieve maatschappij op te bouwen. Voor de
transformatie van zowel de stad als de haven van Schiedam is dit van wezenlijk
belang, omdat de ontwikkeling van de bedrijvigheid in opwaartse richting gevolgen heeft voor de kansen voor lager en ongeschoolden in Schiedam.

Maasvlakte en Gorinchem, maar is ook sprake van de noodzaak om snel te kunnen
schakelen tussen bedrijven op korte afstand van elkaar. De hoge concentratie van
ingenieursbureaus in Schiedam biedt potentie om nader te onderzoeken hoe het
beste kan worden samengewerkt met het bestaande ecosysteem. ‘Offshore Valley’
is daarbij een uithangbord met potentie wegens de koppeling van de offshore aan
de digitale dynamiek (“Valley”). Het initiatief van Navingo dat The Offshore Bar
is gestart is ontegenzeggelijk een stimulans voor het innovatieklimaat.
Clusterrelaties
Het belang van clusterrelaties in de Schiedamse haven staat op het netvlies:
“Schiedamse haven: ‘hub’ in een maritiem cluster-in-wording.”23 Er wordt met
name gewezen op de aantoonbaar hoge concentratie en variëteit van gevestigde
bedrijvigheid en gerelateerde opleidingen en op de vertakking van de relaties en
waardeketens van deze bedrijven en instellingen in de regio en daarbuiten. Relevante cluster-stakeholders zijn grotendeels in het gebied aanwezig en deze aanwezigheid is voor de maritieme bedrijven in 43 procent van de gevallen een belangrijke vestigingsplaatsvoorwaarde. Deze clusterrelaties zijn van cruciaal belang
uitgaande van de hiervoor gepresenteerde scenario’s richting 2045. Hoge productiviteit wordt algemeen gezien als een belangrijk resultaat van clusterontwikkeling—en dit is zeer belangrijk om op toekomstige uitdagingen in te kunnen spelen.
In 2045 moet de haven van Schiedam daadwerkelijk een cluster zijn geworden.

Innovatieklimaat: Offshore Valley
Innovatie en vernieuwing is een sleutelbegrip in het maritieme cluster. Niet alleen
om de concurrentie voor te blijven uit andere Europese landen en Azië—die nog
vaak concurreren op lage kosten—maar ook om bij te dragen aan de verdere verduurzaming van de economie. De uitzending van 10 december 2017 van het programma “Tegenlicht” was wat dat betreft illustratief. Het Schiedamse ingenieursbedrijf Inrada werd bezocht (zie foto links) en haar uitvinding van het vergisten
van zeewier dat mogelijk tussen windmolens op zee gaat groeien en biogas gaat
opleveren was erg aansprekend—juist in de periode dat het Groningse gas geen
alternatief meer is voor de lange termijn.

Leefomgeving
Een aantrekkelijke leefomgeving is een uitgangspunt bij de ontwikkeling van de
haven richting 2045. In feite is ook dit aspect van het vestigingsmilieu onafhankelijk van de scenario’s die op zullen gaan treden. In alle scenario’s is de versterking
van de leefkwaliteit van Schiedam een voorwaarde voor haar economische ontwikkeling. Ook dit is een factor die reeds tussen de oren van betrokkenen zit.24
Overheid
De laatste factor van belang voor de ontwikkeling van het vestigingsklimaat is de
overheid. In feite speelt de overheid een belangrijke rol—het is zelfs een ‘best
practise’—in de ontwikkeling van de haven van Schiedam. De overheid heeft
laten zien dat zij de signalen uit de bedrijvigheid van de haven serieus heeft genomen en uitstekend heeft opgepakt. Veel van de factoren hierboven—
infrastructuur, arbeidsmarkt en onderwijs, inclusiviteit, innovatieklimaat, clusterrelaties—zijn typische overheidstaken die cruciaal zijn op weg naar 2045.

Er is in de omgeving van Schiedam sprake van een krachtig innovatie-ecosysteem
met hoogwaardige kennisinstellingen en innovatieversnellers zoals Port XL,
SmartPort, CIC, Clean Tech Delta, Yes!Delft en Erasmus Centre for Entrepreneurship, en een sterke infrastructuur rondom de maritieme sector zoals Netherlands Maritime Technology, Innovation Quarter, Deal en een ruimtelijke neerslag
in het Merwe-Vierhavengebied en op de RDM Campus. Het is belangrijk om goed
af te wegen hoe de bedrijvigheid in de haven van Schiedam op dit ecosysteem
aansluit. Zoals bleek uit figuur 1 is sprake van een netwerk van bedrijven tussen
25
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Conclusie: de haven van Schiedam in 2045

In 2045 heeft de haven van Schiedam zich ontwikkeld tot
een ijzersterk maritiem cluster, gebaseerd op hoogwaardige maritieme kennis en vaardigheden.

Het havengebied en de gemeente Schiedam moeten meebewegen om dit beeld mogelijk te maken.
Dat betekent:
• het ontwikkelen voor faciliteiten die kenniswerkers aantrekkelijk vinden,
• tracht om nog enkele hoogwaardige bedrijven naar het gebied te trekken,
• een goede bereikbaarheid van het gebied is cruciaal: ook met TU Delft en met
RDM en andere maritieme hopspots,
• onderzocht moet worden hoe het gebied het beste gepositioneerd kan worden
ten opzichte van Merwe-Vierhaven, RDM en Vlaardingen en vooral wat de
samenwerkingspotentie tussen de havens van Vlaardingen en Schiedam is,
• het havengebied moet verder worden ontwikkeld—slibdepot!—en aantrekkelijk gemaakt: er is meer mogelijk dan nu, denk aan horeca,
• de aanpak van de gemeente moet voortborduren op de gezamenlijkheid met
het bedrijfsleven: het opgebouwde vertrouwen is een belangrijke asset,
• zorgvuldig nadenken over de beste manier van aansluiten van bedrijven in de
haven op het bij innovatie-ecosysteem Maritieme Cluster Rotterdam/ZuidHolland,
• aansluiting vraag/aanbod op de arbeidsmarkt heeft vanwege de inclusiviteitsproblematiek prioriteit.

De bestaande bedrijven zijn in meerderheid aan de haven verbonden gebleven
wegens:
• de sterke clusterrelaties binnen de haven en met bedrijven elders gevestigd in
de Maritieme Delta,
• de sterke en positieve maritieme uitstraling van het gebied,
• de sterke relaties met de kennisinfrastructuur—TU Delft!—en het bredere
innovatie-ecosysteem in de regio,
• de uitstekende bereikbaarheid van de haven via openbaar vervoer—watertaxi
en in 2045 hoogwaardig openbaar vervoer met de zuidoever/RDM,
• de toegenomen aantrekkelijkheid van Schiedam als woonlocatie,
• het aantrekkelijke kostenplaatje van wonen en werken in Schiedam vergeleken met alternatieve locaties in ons land.
Het cluster van maritieme maakindustrie is sterk geroeid naar toegevoegde waarde
en kent een sterk hoogwaardige werkgelegenheid in 2045. Dit maakt dat de haven
moet anticiperen in de richting van een hybride bedrijventerrein met voorzieningen voor hoogwaardige maritieme maakindustrie maar vooral veel kantoorgerelateerde activiteiten in ontwerp, onderzoek, ontwikkeling, service en andere hoogwaardige dienstverlening. Het blijft echter ‘en-en’; Schiedam blijft een belangrijke
havenlocatie voor de afbouw en het onderhoud van schepen voor offshore en
andere toepassingen.

De kwaliteit van het vestigingsmilieu blijft in de meeste scenario’s een belangrijke
voorwaarde voor het versterken van de huidige activiteiten. Daarbij is de relatie
tussen haven en stad een belangrijk agendapunt:
• de integratie haven-stad vraagt niet alleen om ontwikkeling van de haven
maar ook om ontwikkeling van de stad,
• dat betekent dat Schiedam als woonmilieu verder versterkt moet worden,
• en dat de historische kern van de stad Schiedam aantrekkelijk moet worden
gemaakt—zoals momenteel actief ter hand wordt genomen in het ‘Uitvoeringsprogramma Binnenstad 2015-2018’25,
• voor het imago van Schiedam is een groot gebaar nodig: ontwikkel een “trekker” (a la Markthal in Rotterdam).
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