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Medio april van dit jaar viel het besluit: de haven van Harlingen gaat verzelf-
standigen. Aan dat besluit ging een zorgvuldig proces van voorbereiding
vooraf, en nu zet de haven concrete stappen in de uitvoering.

"Feitelijk is de verzelfstandiging begonnen in 2004
met een coalitieakkoord", begint Maria le Roy, ha-
venwethouder van de gemeente Harlingen.
"Daarin stond dat de haven voortvarender moest
worden. Harlingen heeft geen haven die het moet
hebben van één onderdeel van demaritieme sec-
tor, maar is in meerdere segmenten sterk. Het is
in zijn geheel de grootste werkgever in de regio,
maar het handelde dikwijls niet als een collec-
tief."

Daardoor werd uit de haven onvoldoende de po-
tentie gehaald die er in zit. "We hebben alles goed
bekeken enmet vertegenwoordigers van alle sec-
toren van de haven gesproken. Daarbij kwamen
we tot de conclusie dat een verzelfstandiging de
beste manier is om de haven zowel economisch
als commercieel een boost te geven. Met als uit-
komst de oprichting van Port of Harlingen N.V.."

"De verzelfstandiging is van bijzonder groot be-
lang voor het bedrijfsleven", vult Frank Seinen,
voorzitter van de Harlingen Seaport Business As-
sociation aan. "Activiteit trekt activiteit aan. En
méér activiteit trekt méér activiteit aan. We heb-
ben met de nieuwe industriehaven vol ambitie
een grote uitbreiding van de haven gerealiseerd
zien worden, maar slechts weinig bedrijven heb-
ben zich daar tot nu toe gevestigd. Spijtig vanwege
alle onbenutte kansen. In het verleden zijn helaas

veel plannen verdronken in een zee van onge-
fundeerde bezwaren uit de mond van doemden-
kers, die de ontwikkeling in de weg hebben ge-
staan. De verzelfstandiging geeft ons de
mogelijkheid sneller gezamenlijk beslissingen te
nemen die, zo is onze overtuiging, zullen resulte-
ren in een florerende haven."

"Door de verzelfstandiging is demogelijkheid gec-
reëerd dat Port of Harlingen over haar eigen be-
drijfsvoering beslist", zegt Le Roy. "Voorheen wer-
den die vaak sterk beïnvloed door de politiek. Dat
vertraagt de ontwikkeling en soms was de ken-
niskloof tussen politiek en haven te groot om de
juiste beslissingen te kunnen nemen. De politiek
heeft nu nog wel sterke invloed op de havenstra-
tegie waarin middellange termijn doelstellingen
voor stad en haven worden geborgd. Havenpro-
cessen hebben een lange adem. Langer soms
dan een wethouder de haven in zijn of haar por-
tefeuille heeft. Elke vier jaar bestaat de kans op
een wisseling van de wacht, en dan is het maar af-
wachten of de volgende wethouder over het ge-
wenste 'havengen' beschikt."

"Met de verzelfstandiging heeft de politiek een
stapje terug gedaan. Ze blijft wel betrokken, maar
in een andere rol. Daartoe durven beslissen ver-
dient een compliment aan alle betrokkenen. Met
de verzelfstandiging krijgt het streven naar conti-

nuïteit werkelijk gestalte. De directeur en het team
van de NV zijn allemaal drager van het havengen
en dag en nacht met de haven bezig."

"Voor een goede economische groei en 'ver-
markting' van de haven van Harlingen is een aan-
zet gedaan tot een havenstrategie die de ko-
mende tijd verder uitgewerkt zal worden", zegt
Onno Roelofs van Stig Delta, kwartiermaker voor
nieuwe N.V.. We streven daarbij naar intensivering
van kansrijke clusters en willen de haven duide-
lijker positioneren. Een sterk industrieel cluster
met onder meer dienstverleners, leveranciers, ar-
beidspotentieel en kennisinstellingen is de voor-
naamste voorwaarde voor het aantrekken van
klanten en havenbedrijven. Daarmee zetten we
beslist geen bedrijven aan de kant, maar zetten
wel extra in op die segmenten waar de haven
zich mee kan onderscheiden."

Transport over water is beter voor het milieu.
"Veel beter dan over de weg", zegt Seinen. "Kent
u de slogan nog: 'Vervoer over water, de juiste
weg.'? Dat geldt numeer dan ooit. Daaromwillen

we een zo geoutilleerdmogelijke haven bieden en
samenwerken met regionale binnenhavens voor
alle mogelijke transporten over het water."

"Port of Harlingen is EcoPort gecertificeerd", be-
sluit Le Roy. "Met het wad als Unesco Werelderf-
goed letterlijk voor de deur is dat een knappe
prestatie; er worden namelijk zeer strenge eisen
gesteld aan een dergelijk certificaat. De haven
van Harlingen weet de natuurwaardes en het mi-
lieu echter uitstekend te combineren met de nij-
verheid. Wemogenmet recht trots zijn op wat de
haven tot nu toe heeft bereikt en hebben met de
oprichting van Port of Harlingen N.V. alle ver-
trouwen in haar toekomst."

www.harlingen.nl/haven


