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Aan Provinciale Staten

Onderwerp

Afhandeling motie 992 verwerken extra

vrachtschepen

Geachte Statenleden,

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 7 april jl. is motie 992 ‘verwerken extra

vrachtschepen’ aangenomen. Deze motie is ingediend door de leden Rogier, de Haan (beiden

CDA), Hoogland (VVD) en Çelik (DENK). De motie vraagt het college om de komende weken in

gesprek te blijven met partijen in het havengebied, om hen daar waar het nodig is, extra te

ondersteunen. De directe aanleiding voor het indienen van de motie was de stremming van het

Suezkanaal van 22 tot en met 28 maart jl. door het vastlopen van het containerschip ‘Ever Given’

van de Taiwanese rederij Evergreen Marine. Met deze brief informeert het college van

Gedeputeerde Staten u graag over de afhandeling van de motie.

Eventuele inzet provincie

Tijdens uw vergadering van 7 april jl. heeft gedeputeerde Baljeu toelichting gegeven op wat de

eventuele inzet van de provincie naar partijen in de Rotterdamse Haven zou kunnen zijn. De

gedeputeerde heeft aangegeven dat er op dit moment een goede samenwerking is met het

Havenbedrijf Rotterdam en dat de bestaande contacten zeker gebruikt zullen worden indien er bij

het afhandelen van de vrachtschepen extra inzet van de provincie nodig is. Specifieke

voorbeelden die door de gedeputeerde zijn benoemd waren de extra inzet van de provincie in het

geval van toegenomen verkeersstromen door de hoeveelheid containerschepen en het eventueel

aanwijzen van plaatsen van extra containers kunnen worden geplaatst.

Contact met Havenbedrijf Rotterdam

Naar aanleiding van het aannemen van motie 992 is door de ambtelijke organisatie van de

provincie contact opgenomen met het Havenbedrijf Rotterdam. Uit dit gesprek is gebleken dat er

op dit moment geen extra inzet van de provincie gevraagd wordt. Verschillende bedrijven en

organisaties in het Rotterdamse havengebied werken op dit moment hard om de ontstane situatie

het hoofd te bieden. De koepels werken nauw samen en er vindt wekelijks overleg plaats in de

logistieke alliantie. Een van de acties die genomen is, is het aanscherpen van de tijden waarop
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containers kunnen worden aangeleverd. Ook is er een digitale tool om beter te monitoren

wanneer schepen precies aankomen (Portbase).

Tot slot

Zoals ook al door gedeputeerde Baljeu aangegeven in uw vergadering van 7 april jl. zullen de

goede contacten tussen de provincie Zuid-Holland worden gebruikt in het geval er toch inzet

vanuit de provincie nodig is. Havenbedrijf Rotterdam heeft aangegeven dat ze hier gebruik van

zal maken, mocht dit nodig zijn. Het college van Gedeputeerde Staten geeft u in overweging om

deze motie als afgehandeld beschouwen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 
 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit
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