
Position paper - prioriteiten 
voor de Europese 
verkiezingen 2019    

North Sea Port is een nieuwkomer op het Europese haventoneel en tegelijk ook niet. North Sea 
Port kwam op 1 januari 2018 uit de startblokken door de fusie van de twee havens van Gent 
en Zeeland Seaports. Sinds de fusie is met North Sea Port een unieke Nederlands-Belgische 
haven(regio) ontstaan. Het 60 kilometer lange havengebied strekt zich uit van Vlissingen 
in Nederland tot Gent in België. North Sea Port is in totaal 9.300 hectare of bijna 18.000 
voetbalvelden groot. 

North Sea Port behoort tot de top van de Europese havens. Met meer dan 70,3 miljoen ton 
maritieme overslag, 58 miljoen ton binnenvaart overslag en 12 miljoen ton transport via 
pijpleidingen versterkt North Sea Port haar positie in de top tien van de Europese havens. 
Binnen de Hamburg Le Havre range staan we op de zevende plaats!
De haven is nummer drie in Europa in toegevoegde waarde en biedt werkgelegenheid aan 
circa 100.000 mensen en is met minstens € 14,5 miljard toegevoegde waarde.  

Door de centrale ligging binnen de Vlaams – Nederlandse havendelta (i.e. het gebied tussen 
North Sea Port, Antwerpen, Zeebrugge, Moerdijk en Rotterdam) is North Sea Port voor het 
goederenvervoer een cruciale schakel en logistiek knooppunt in verbinding naar het Europese 
achterland. We willen deze kansen blijvend optimaal benutten en zetten hierbij sterk in op 
het verbeteren van het investeringsklimaat door de optimalisatie van grensoverschrijdende 
infrastructuur. Snelle en hoogwaardige verbindingen met het Europese achterland zijn hierbij 
van essentieel belang.  

Op het vlak van klimaat, energietransitie en industriële symbiose willen we als haven een 
proactieve rol spelen. Een duurzame haven is daarom één van de belangrijkste strategische 
pijlers van North Sea Port. Samen met onze stakeholders en andere havenclusters willen we 
versneld de duurzaamheidsdoelstellingen en de energietransitie realiseren.  

Voorts zijn we door ons unieke karakter als haven in alle opzichten ‘grensontkennend’. Als North 
Sea Port willen we samen met de andere stakeholders die unieke kans volop benutten in het 
voordeel van onze bedrijven en van onze regio. North Sea Port wil in de grensregio nog meer 
welvaart en welzijn bezorgen en er een voorbeeldregio in de Europese Unie van maken. 

Kortom, op het gebied van transportinfrastructuur, energietransitie, industriële symbiose en 
grensoverschrijdende samenwerking zijn heel wat uitdagingen. Maar met een ondersteunend 
en vooruitstrevend Europees beleid, brengt dit ook kansen! 

1 Dit zijn de cijfers van 2017. Bron: Nationale Bank van België voor België en Havenmonitor voor Nederland 1



Multimodaal transportbeleid 

North Sea Port is een grensoverschrijdend haven die door zijn uitzonderlijkheid te maken met 
enkele specifieke uitdagingen. North Sea Port behoort qua ‘modal split’ tot één van de meest 
duurzame havens in Europa en levert blijvende inspanningen voor de verdere verduurzaming 
van de ‘modal split’. Betere en betrouwbare ontsluiting van het hinterland zijn hierbij de 
bouwstenen. 

Meer dan 50% van lading die op en van het zeeschip komt, wordt getransporteerd via 
binnenvaart. Daarentegen blijft spoor met een percentage van circa 8% in de ‘modal 
split’ in onze grensoverschrijdende regio een zwakke schakel, gewoonweg omdat goede 
spoorinfrastructuur ontbreekt. Steun vanuit Europa voor investeringen in de multimodale haven 
blijven hierbij cruciaal. Zoals bijvoorbeeld investeringen in het spoor tussen Gent en Terneuzen 
enerzijds én Vlissingen en de lijn Rotterdam-Antwerpen anderzijds. Met andere woorden, 
verdere steun aan investering in spoorverbindingen zijn verreist voor zowel wat het intra-
portuair verkeer betreft binnen North Sea Port als het inter-portuair verkeer tussen North Sea 
Port, de ons omringende wereldhavens en het Europese achterland. 

Zoals eerder aangegeven, gebeurt een groot deel van het goederenvervoer over water, 
zowel via zeevaart als via binnenvaart. Onze waterwegen vormen de essentiële schakels 
en economische aders in de achterlandverbindingen en zijn daarmee ook heel belangrijk 
in het kader van de grotere mobiliteitsuitdagingen waarmee onze maatschappij wordt 
geconfronteerd. Grote infrastructuurwerken, zoals het Seine-Schelde project, waardoor 
een rechtstreekse verbinding naar Parijs wordt gemaakt, zijn daarbij van wezenlijk belang. 
Binnenvaartroutes stoppen niet aan de grens en daarom pleit North Sea Port voor de nodige 
Europese investeringsmiddelen om de infrastructurele aanpassingen te kunnen realiseren in 
alle betrokken lidstaten! 

Tot slot, als we via pijpleidingen vrachtwagens van de weg kunnen halen en het transport van 
goederen daarmee duurzamer, veiliger en milieuvriendelijker kunnen organiseren dan kan de 
Europese Unie haar toegevoegde waarde laten zien in met name de grensregio’s als de onze 
waar nog veel winst te behalen valt.

Onze prioriteiten voor de Europese mandaat 
periode 2019-2024 zijn:

• Multimodaal transportbeleid 
• Energietransitie en industriële symbiose
• Grensoverschrijdende samenwerking 
• Gelijk speelveld
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North Sea Port pleit voor:  
•  Blijvende Europese aandacht en inzet voor het aanpakken van grensoverschrijdende 

mobiliteits- uitdagingen door de verdere uitbouw van infrastructuur voor goederenvervoer  
met name via spoor, waterwegen en pijpleidingen;  

•  Nodige Connecting Europe Facility (CEF) middelen reserveren voor grensoverschrijdende 
infrastructuur zowel voor verduurzaming transport (TEN-T) als voor energietransitie 
projecten (TEN-E), met voldoende middelen voor zowel de studie als de realisatie van de 
infrastructuur;  

•  Aandacht voor goede grensoverschrijdende verbinding van elektriciteits- en gasnetwerken 
alsook pijpleidingen tussen lidstaten. 

Digitalisering

De grote, mondiale technologische trends vinden ook hun vertaling in het havenecosysteem.  
Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld automatisering, robotisering, data-platformen, 
artificiële intelligentie. Momenteel lopen reeds projecten rond optimalisering van transport,  
zoals bijvoorbeeld het project ‘Central Gate’. Dit project rond een vrachtwagen rust- 
en parkingzone in Vlissingen heeft als idee dat er één centraal punt komt van waaruit 
het vrachtverkeer ‘on call’ naar de bedrijven gaat om te laden en lossen, en waarbij 
geëxperimenteerd zal worden met innovatieve brandstoffen en platooning.  
In het verduurzamen van transport en de logistieke keten kan digitalisering een sterke rol 
spelen. De digitale transformatie in het havenecosysteem en logistieke keten kan echter beter. 
Om globaal concurrentieel te blijven dient hierbij een versnelling hoger te worden geschakeld.    
North Sea Port is overtuigd dat een inhaalbeweging noodzakelijk is indien Europa koploper 
wenst te blijven op gebied van digitalisering. 

North Sea Port pleit voor:  
•  Het blijvend ontwikkelen van het nodige Europese beleid gekoppeld aan de vereiste 

financieringsmiddelen om digitale infrastructuur in het havenecosysteem te kunnen 
optimaliseren 

 

Energietransitie en industriële symbiose

North Sea Port is erg ambitieus op het gebied van duurzaamheid en wil bijdragen aan het 
versneld behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen en aan de CO2-reductie doelstellingen 
die voortvloeien uit het klimaatakkoord van Parijs. In nauwe samenwerking met het 
bedrijfsleven willen we deze duurzame transitie realiseren om een koolstofarme economie te 
creëren, en zetten hierbij in op circulaire economie d.m.v. onder andere het optimalisering van 
waterstofnetwerken, warmterotondes, CO2 reductie alsook andere reststromen. 

De industriële activiteiten in North Sea Port behoren tot de meest energie-efficiënte ter wereld. 
Om kostenefficiënt en tijdig de industrie koolstofarm te maken alsook om ‘carbon leakage’ 
te vermijden is de uitrol van de nodige randvoorwaardelijke infrastructuur cruciaal. Om deze 
transitie tussen bedrijven en havenclusters optimaal te organiseren, blijft voor North Sea Port  
de Connecting Europe Facility (CEF) hierbij een sleutelinstrument.
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North Sea Port pleit voor: 
•  Stimuleren van voldoende schaalgrootte bij de aanpak van de energietransitie door 

inzetten van extra Europese financieringsmiddelen voor zowel studie als de realisatie van 
de infrastructuur;

•  Extra aandacht voor goede grensoverschrijdende verbindingen van elektriciteits- en 
gasnetwerken alsook pijpleidingen tussen lidstaten. 

Grensoverschrijdende Samenwerking 

Als grensoverschrijdende havengebied wil North Sea Port samen met onze stakeholders de 
unieke kansen van ons grensoverschrijdende karakter optimaal benutten in het voordeel van 
onze bedrijven en van onze regio.  

North Sea Port pleit voor: 
•  Europese steun voor experimenteerregio’s waarbij de nodige regelgeving kan worden 

ontwikkelt die grensoverschrijdende samenwerkingsinitiatieven mogelijk maakt en 
faciliteert zoals bijvoorbeeld vergunningsbeleid inzake afvaltransport;

•  Het reserveren van de nodige financieringsmiddelen voor pilots en demo’s in 
grensoverschrijdende experimenteerregio’s;  

•  Verdere Europese harmonisering inzake grensarbeiderschap en arbeidsmarktmobiliteit 
zoals bijvoorbeeld het vergemakkelijken van de erkenning van diploma’s.

Gelijk speelveld 

Als grensoverschrijdende haven bepleiten wij een harmonieuze en gelijkwaardige 
implementatie van wet- en regelgeving in de landen waar North Sea Port is gelegen, dus in 
Nederland en België. 

North Sea Port pleit voor:
•  Een gelijk speelveld tussen de havens in geheel Europa, voornamelijk met de Zuid - 

Europese havens;
•  Een gelijk speelveld op gebied van implementatie van Europese regelgeving waarbij 

benadeling o.b.v. een grensoverschrijdend karakter dient te worden vermeden. Dit door 
Europese regelgeving zodanig op te stellen waarbij doeltreffende grensoverschrijdende 
raadpleging en samenwerking tussen lidstaten is vereist bij de implementatie van Europese 
regelgeving. 

•  Een CO2 beprijzing is enkel effectief indien deze op Europees niveau wordt ingevoerd en 
hierdoor een gelijk speelveld wordt gerealiseerd. Stimuleringsregelingen moeten echtere 
naar vrijheid en draagkracht kunnen ingevoerd worden.  

Algemeen pleit North Sea Port voor vertegenwoordiging van Nederlandse en Vlaamse 
Europarlementsleden (MEPs) in TRAN (transport, havens) en ITRE (energie, onderzoek en 
industrie) commissies in de nieuwe Europese mandaat periode 2019-2024. Vertegenwoordiging 
in deze commissies draagt bij aan het behartigen van onze belangen en gedragen 
standpunten kracht bij te zetten op Europees niveau.
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