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‘Port of Harlingen’ heel dichtbij
MARSCHA VAN DER VLIES

HARLINGEN Port of Harlingen. On-
der die noemer moet de verzelf-
standigde haven van Harlingen
mee in de vaart der volkeren.

Het officiële besluit moet nog wor-
den genomen door de Harlinger
raad, maar de verzelfstandiging van
de havens van Harlingen is zeer na-
bij. De Industriehaven, Visserijha-
ven, veerhaven en de havens aan het
Van Harinxmakanaal vallen na het
besluit onder Port of Harlingen, een
100 procent dochter van de gemeen-
te Harlingen.

Al jaren praat Harlingen over het
verzelfstandigen van de haven.
Vooral het bedrijfsleven voelt hier
veel voor. De behoefte aan een dui-
delijk aanspreekpunt, een persoon

die de belangen behartigt, is groot,
bleek al eerder. De cvbv Westergo,
waaronder de Industriehaven viel,
leed de laatste jaren verlies op ver-
lies en werd een hoofdpijndossier
voor de gemeente. Toen andere aan-
deelhouders, zoals de provincie
Fryslân, er de handen vanaf trokken,
werd het helemaal tijd om actie te
ondernemen.

Alle reden voor de gemeente het
havenbedrijf uit de gemeentelijke
organisatie te tillen. Het bedrijf kan
zich als zodanig goed ontwikkelen
en de risico’s komen niet allemaal
meer voor rekening van de gemeen-
te. De aanloop tot dit besluit duurt al
enkele jaren.

Nu rapporten en strategische
plannen op tafel liggen, moet de
raad de portemonnee trekken om
per januari Port of Harlingen op te

richten. De berekende aanloopver-
liezen liggen tussen volgend jaar en
2022 op haast negen ton. Bovendien
ligt er 216.000 euro klaar voor een
ambtenaar die niet meegaat naar
het bedrijf en werk moet houden in
de gemeente. Wel vervalt een ge-
plande investering in het opknap-
pen van de Hermeskade van ruim 1
miljoen euro. Die komt nu voor re-
kening van het nieuwe havenbe-
drijf.

De ambities van Port of Harlingen
zijn hoog. De groei die de Industrie-
haven de afgelopen jaren door-
maakte, moet worden doorgezet. De
acquisitie moet zich richten op het
binnenhalen van zeevracht in niche-
markten – bijvoorbeeld import uit
Scandinavië en Schotland en export
van exclusieve zoutproducten en
voedingswaren.


