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Schuifspel voor 
twee heren

Winst  voor  het  milieu

Begin 2 0 0 9  t ekenden Havenbedr ij f Rot t er dam N.V. en M ilieudefensie een 
hist or ische over eenkomst . Sindsdien onder zoeken de t wee samen hoe de  
nieuwe haven st r aks nog milieuvr iendelijker  kan oper er en. ‘We blijken wel  
degelijk gezamenlijke belangen t e hebben.’

M aasvlakt e 2  was t och slecht  voor  het  mil ieu?
Frank Köhler van Milieudefensie: ‘W ij vinden nog steeds 
dat Maasvlakte 2 een grote ext ra belast ing voor het milieu 
betekent . Wat ons bet reft  is zo’n havenuitbreiding om die 
reden geen goed plan . Maar het polit ieke beslu it  daarover 
is genomen . Het economisch belang weegt zwaar en dus 
komt Maasvlakte 2 er. Daarna gaat het om de invulling: 
hoe zorg je ervoor dat je het milieu met die haven uitbreiding 
zo min mogelijk belast . Die discussie kun je voor de rechter 
voeren , maar wij denken n iet  dat  je op die manier erg veel 
resu ltaat  zu lt  boeken . Het is een ongewis en wein ig con- 
 struct ief t raject . Dan praten we liever met het Havenbedrijf 
over oplossingen .’

Een haven is er  t och voor  de bedr ijvigheid? 
Tr ekken uw klant en de wenkbr auwen niet  op 
wanneer  u daar  met  M il ieudefensie over  pr aat ?
Ronald Paul: ‘Integendeel. W ij staan juist alt ijd open voor 
gesprekken met mensen die andere belangen vertegenwoor-
digen . Je kunt als haven niet funct ioneren wanneer je daar 
geen rekening mee zou houden. Reden waarom we nu pas 
met Milieudefensie aan tafel zit ten , is dat een ja-neediscussie 

weinig zinvol is. De een wil Maasvlakte 2 en de ander niet . 
Dat schiet niet op. Ik ben er dan ook heel blij mee dat we dat 
achter ons hebben gelaten en vanuit een posit ief-krit ische 
houding met elkaar overleggen. Dat alleen al, is grote winst . 
Voor het milieu , maar ook voor het Rot terdamse bedrijfs-
leven . Milieuzorg is immers je ‘licence to operate’.’

Daar  was t och al van alles voor  ger egeld?
Paul: ‘Klopt . Van begin af aan hebben we met natuur-
organ isat ies gekeken hoe we het economisch belang van 
een havenuitbreiding het beste konden combineren met 
zorg voor natuur en milieu. Dat zie je terug in het ontwerp 
van Maasvlakte 2, de investeringen in n ieuwe natuur en  
in de zware milieueisen die we stellen aan de bedrijven  
die daar st raks zit ten .’
Köhler: ‘De mogelijkheden om daar bovenop nog iet s te 
doen , zijn inderdaad beperkt . Onze overeenkomst is om, 
met alles wat er al gebeurt aan milieumaatregelen , samen 
toch nog zo’n t ien procent extra afname van schadelijke 
uitstoot te helpen realiseren. Dat is ambit ieus, maar niet  
onmogelijk. Hoe dat in de prakt ijk zou moeten , dat laten  
we momenteel samen onderzoeken.’

Fr ank Köhler  (l inks)
Algemeen dir ect eur  Milieudefensie sinds 2 0 0 5 .
Daar voor  onder  meer :
  Gemeent er aadslid en lat er  wet houder  in Amst er dam.
  Vakbondsbest uur der  FNV.
  Dir ect eur  Pr oject bur eau Aanvullend Openbaar  Ver voer.
  Adviseur  Chr onisch zieken en Gehandicapt en Raad.

Ronald Paul (r echt s)
Dir ect eur  Pr oject or ganisat ie Maasvlakt e 2  van  
Havenbedr ijf Rot t er dam N.V. sinds 2 0 0 4 .
Daar voor  onder  meer :
  Manager  bij de commer ciële dir ect ie van het   
Havenbedr ijf Rot t er dam.

  Manager  van diver se gr ot e infr a st r uct uur  pr oject en.

Fot ogr a e  Hi lber t  Kr ane
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Waar  kijken die onder zoeker s zoal naar ?
Köhler: ‘Natuurlijk naar de veroorzakers van die schadelijke 
uitstoot . De schepen en vrachtwagens zeg maar. Zit ten daar  
nog mogelijkheden?’
Paul: ‘Maar ook: met welke modellen en inst rumenten  
wordt milieubeleid gemaakt en gehandhaafd? En richten  
die de aandacht wel op de meest zinvolle effecten?’

Heef t  dat  al iet s opgelever d?
Paul: ‘De echte resultaten moeten nog komen. Maar het feit   
dat we dit samen onderzoeken, de grootste haven van Europa  
en een van de meest krit ische milieuorganisat ies, dat is op  
zich al heel bijzonder.’
Köhler: ‘Het blijft een gok, maar we hebben goede hoop dat  
we tot dingen komen die echt iets bijdragen. Een eerste  
resultaat is in elk geval dat we een gezamenlijke verklaring  
voor de milieuconferent ie in Kopenhagen hebben opgesteld.’
Paul: ‘Ja, dat is een goed voorbeeld waaraan je kunt zien  
dat we wel degelijk gezamenlijke belangen hebben. In die 
verklaring vragen wij om wereldwijde afspraken om de 
zeescheepvaart een evenredige bijdrage te laten leveren  
aan het terugdringen van de CO2-uitstoot . Ons belang  
als haven is een toekomstgerichte, en dus verantwoorde,  
manier van ondernemen. Minder CO2-uitstoot hoort daarbij. 
Maar dan wel graag met afspraken die wereldwijd gelden ,  
zodat er geen scheve concurrent ie ontstaat .’
Köhler: ‘Zulke afspraken , die willen wij ook. Want het is  
een mondiaal probleem. En een verzoek om zulke afspraken 
waar niet alleen onze naam, maar ook die van het Haven bedrijf 
Rotterdam onder staat , dat komt toch even anders over.’

Regelmat ig zijn ze keihar de concur r ent en. 
Voor  de aanleg van M aasvlakt e 2  wer ken 
de bagger gigant en Van Oor d en Boskalis 
echt er  eendr acht ig samen in PUM A, de 
Pr oject or ganisat ie Uit br eiding M aasvlakt e. 
Topman Piet er  van Oor d van het  gel i jk
namige bagger bedr ij f  en gr oepsdir ect eur  
Fr ank Ver hoeven van Boskalis ver t el len 
over  hun dr ij f ver en r ondom het  gr oot st e 
nat t e bouwpr oject  in Neder land sinds de 
Delt awer ken.



Titanenstrijd  
in de Delta

Fot ogr a e  J ohn Janssen |  Twan de Veer
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