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Duurzaamheid Ambitie 2030 

Ontstaan 

In oktober 2016 hebben PORTIZ, de Provincie Zeeland, North Sea Port en de Zeeuwse Milieu Federatie 
een convenant gesloten waarin doelstellingen zijn vastgelegd voor het ontwikkelen van de Zeeuwse 
economie, werken aan schoon milieu, natuurontwikkeling en klimaat. De focus van dit convenant ligt op 
de gehele havenregio van het Sloegebied in Vlissingen en de Kanaalzone en is uniek in deze combinatie 
van overheid, bedrijfsleven en natuurorganisatie.   

Inhoud op doelstellingen 

De gezamenlijke doelstellingen hebben betrekking op de periode tot 2030. In 2020 is een herijkings 
moment gepland om de doelstellingen opnieuw te bekijken in het licht van (grensoverschrijdende) 
ontwikkelingen of nieuwe (klimaat) akkoorden. Het convenant is concreet geformuleerd met 6 
doelstellingen die in gezamenlijkheid worden nagestreefd. Per doelstelling zijn Key Performance 
Indicators (KPI’s) geformuleerd waarmee resultaten worden gemeten.  

Monitoring op resultaten 

In 2017 is besloten om actief te monitoren op het behalen van de 6 doelstellingen. Hiervoor heeft de 
stuurgroep Ambitie 2030 een projectsecretaris aangesteld die door samenwerking met een werkgroep, 
bezoeken van bedrijven en analyse van gegevens de monitoring vorm geeft. De resultaten van de 
monitoring worden op regelmatige basis gepresenteerd aan de stuurgroep die bestaat uit een 
vertegenwoordiging van de 4 partijen van het convenant. 

Sinds 1 januari 2018 zijn Zeeland Seaports en het Havenbedrijf Gent samengegaan in het havenbedrijf 
North Sea Port. In deze fusie is het convenant van Ambitie 2030 voor het Zeeuwse havengebied onverkort 
overgenomen. De cijfers voor deze monitor zijn nog steeds gebaseerd op de Zeeuwse havenregio. Wel 
wordt momenteel nagedacht over nieuwe grensoverschrijdende doelstellingen (Ambitie 2030 2.0) 

 

 

 

 

 

‘ Economie en Ecologie in balans ‘ 



 

Publieksversie 

Deze monitor Duurzaamheid Ambitie 2030 is een publieksversie. Hierin is vertrouwelijkheid van 
verstrekte bedrijfsgegevens in acht genomen en worden gegevens geaggregeerd gepresenteerd. De 
resultaten op de verschillende doelstellingen worden weergegeven met toelichting, status, uitdagingen 
en voorbeelden.  

Contact & informatie 

Voor meer informatie en achtergronden van de Duurzaamheid Ambitie 2030 kunt u contact opnemen met 
de projectsecretaris of één van de betrokken partner organisaties. 

Geert Mol, Projectsecretaris Ambitie 2030      November 2019 

Tel: 0031 6 16987288   

E-mail: projectsecretaris@vitaalsloegebiedenkanaalzone.nl  
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Toelichting 

KPI 1A. De directe toegevoegde waarde is de economische waarde in € die bedrijven in de havenregio 
bijdragen aan het Bruto Binnenlands Product.  

KPI 1B. De directe werkgelegenheid is werkgelegenheid bij bedrijven in het havengebied en wordt 
uitgedruk in full-time banen. (FTE’s).  

De basis voor deze monitoring is de Havenmonitor zoals deze ieder jaar wordt gepubliceerd op 
www.havenmonitor.nl. In bovenstaande figuur is per jaar het behaalde resultaat aangegeven in de blauwe 
balken met als eenheid miljarden euro’s voor toegevoegde waarde en FTE (fulltime banen) voor 
werkgelegenheid . De witte balk geeft per doel de gestelde ambitie aan.  

Status 

Er is sprake van een gunstig economisch klimaat wat bijdraagt aan het ruimschoots behalen van de 
gestelde doelen 

Uitdagingen en voorbeelden 

De doelstellingen op KPI 1A en 1B  uit het convenant worden op dit moment ruimschoots gehaald. 

De gestelde doelen zijn conjunctuur gevoelig en de stand van de wereldeconomie is daarom van grote 
invloed. Een terugval in economische groei zal de uitkomst van deze doelstelling beïnvloeden. De 
uitdaging voor North Sea Port is om de doelstellingen vast te houden voor de toekomst naar 2030.  



 

Voorbeeld persbericht  (Grensoverschrijdend) 

North Sea Port stevent wellicht opnieuw af op 
jaarrecord 
Voor de eerste negen maanden van dit jaar boekten de bedrijven in North Sea Port 
met 54 miljoen ton bijna 2% meer goederenoverslag via zeevaart dan in dezelfde 
periode vorig jaar. Indien deze groei de laatste drie maanden blijft aanhouden, kan 
de fusiehaven dit jaar eindigen met een nieuw record. 

De overslag via zeevaart steeg met 1 miljoen ton (+1,7%) vergeleken met de eerste negen maanden van 
2018 en komt uit op een totaal van 54 miljoen ton. Voor deze periode is dit opnieuw een record. De haven 
zal hierdoor wellicht voor het vierde jaar op rij een record boeken. Werd in 2018 voor het eerst de kaap van 
70 miljoen ton overslag via zeevaart overschreden, voor 2019 lijkt het er momenteel op dat dit, met 
vermoedelijke ruim 71 miljoen ton, opnieuw het geval zal zijn. 

Groei in droge bulk en containers 
De toename van de overslag via zeevaart voor de eerste negen maanden van 2019 doet zich enerzijds 
voor in de droge bulk. De stijging van 6,7% tot 26 miljoen ton doet zich voor in de overslag van producten 
voor de staalindustrie (zoals petcokes) en de bouwsector (zoals zand, cementklinker en bakstenen). De 
stijging via zeevaart is anderzijds erg zichtbaar bij de overslag van containers. Die groeit met 51% tot bijna 
2 miljoen ton, goed voor 277.000 TEU. 
 
Derde kwartaal 
In het derde kwartaal van 2019 (17,4 miljoen ton) is de maritieme overslag 1% gestegen in vergelijking met 
dezelfde periode vorig jaar. Dit derde kwartaal ligt in de lijn van de laatste sterkere kwartalen. 

Voorzichtig optimistisch 
Begin dit jaar was North Sea Port voorzichtig optimistisch. Ook na negen maanden is dit het geval. De 
haven kent nog altijd veel vraag naar vestigingsmogelijkheden en de goederenoverslag via zeevaart stijgt 
in enkele segmenten. In de tweede jaarhelft neemt de groei echter wat af. De nakende Brexit en een 
krimpende economische groei blijven aanmanen tot enige voorzichtigheid.    
               

 (Bron: www.northseaport.com, published 10 oktober 2019) 



 

 

Toelichting 

KPI 2A. Er is afgesproken om in 2030 een gezamenlijke monitoring van prioritaire en accumulerende 
stoffen gerealiseerd te hebben. Voorbeelden van deze stoffen zijn NOx , fijnstof en benzeen. Om concreet 
te kunnen meten zijn voor deze KPI trajectstappen geformuleerd om te komen tot gezamenlijke 
monitoring.   

KPI 2B. De hoeveelheid fijnstof in Zeeland moet onder de norm van de Worl Health Organisation (WHO) 
blijven. Fijnstof ontstaat door bijvoorbeeld transport en bedrijfsactiviteiten en deze kleine deeltjes (PM10 
en PM2,5) hebben invloed op de gezondheid van mensen.  De WHO grenzen voor fijnstof zijn strenger dan 
Europese regelgeving met maximaal 20 µg/m3 voor PM10 en 10 µg/m3 voor PM2,5.  PM staat voor 
Particulate Matter. De waarden 10 en 2,5 geven de grootte van de deeltjes aan in micometers. 

Status 

KPI 2A. Er is op dit moment nog geen gezamenlijk meetnetwerk en een gezamenlijke monitoring en 
rapportage  prioritaire en accumulerende stoffen ontbreekt. De uitstoot van verschillende bedrijven voor 
wat betreft prioritaire stoffen is divers en er is ook nog geen gezamenlijk format voor rapportage. De 
eerste stappen om te komen tot een plan van aanpak en vaststellen van het doel van een meetnetwerk 
zijn gezet. Volgende stap is dat een werkgroep ontstaat die deze uitdaging oppakt. 

KPI 2B. De gemiddelde hoeveelheid gemeten fijnstof PM10 ligt met 19,6 µg/m3 onder WHO norm.  Analyse 
van de RIVM heeft aangetoond dat bij behalen van de PM10 norm ook de PM2,5 norm vrijwel altijd wordt 
behaald. Fijnstof wordt onvoldoende gemeten in Zeeland omdat er slechts 2 meetpunten in Zeeland zijn. 
Een achtergrondmeting wordt via het luchtmeetnet van RIVM uitgevoerd. Dit meetstation is 
gestationeerd in Philippine en meet alleen fijnstof met een grootte van PM10.  (bron: www.infomil.nl).  

http://www.infomil.nl/


 

Uitdagingen en voorbeelden 

KPI 2A. Bedrijven voeren op dit moment 
onderling overleg om te werken aan meer 
monitoring en het organiseren van een 
meetnetwerk. Hiervoor wordt ook naar andere 
regio’s met meetnetwerken gekeken (bijv. 
DCMR) en zijn er gesprekken met specialisten op 
het gebied van meetnetwerken. (bijv. VITO) 
Verder worden ideeën gevormd voor het 
organiseren van pilots van meetnetwerken. 

KPI 2B. Bedrijven zetten in op filtering van 
fijnstofbronnen en met meer duurzame vormen 
van vervoer in diverse projecten wordt de 
uitstoot van fijnstof gereduceerd. Meer vervoer 
over water en spoor in plaats van vervoer over 
de weg draagt hier aan bij. KPI 2C Modal Shift is 
hieraan gerelateerd. 

  

Figuur 1 Meetpunten Zeeland (bron: meetnetwerk.nl) 



 

 

Toelichting 

KPI 2C. Het doel is om vervoer van goederen in de Zeeuwse havenregio optimaal te verschuiven naar  
duurzame vormen van vervoer. Deze verschuiving heet Modal Shift. De doelstelling is om in 2025 
maximaal 20% van het vervoer van goederen die via zeeschepen aan- en af worden gevoerd, over de weg 
te laten plaatsvinden en maximaal in te zetten op duurzaam vervoer. 

Status 

Modal Shift cijfers werden in het verleden eens per 4 jaar vastgesteld. Uit het laatste meetmoment in 
2016 blijkt dat deze doelstelling nog niet is gehaald. Door de fusie in North Sea Port is besloten tot een 
nieuwe systematiek voor het vaststellen van de verdeling over de verschillende modaliteiten. Met deze 
nieuwe systematiek wordt frequenter gemeten.  

Uitdagingen en voorbeelden 

Bij herijking op doelstellingen in 2020 zal de systematiek van de vaststelling van Modal Split worden 
meegenomen.  

Zeeland Connect is een belangrijke initiatiefnemer om te komen tot een verdere verschuiving naar gebruik 
van duurzame modaliteiten. Hiervoor worden projecten opgezet om te komen tot meer duurzaam 
vervoer. Daarnaast draagt North Sea Port bij met een belangrijke studie naar mogelijkheden voor gebruik 
van buisleidingen als duurzaam transportmiddel in het havengebied. (ook relevant voor KPI 3B, aantal 
buisleidingverbindingen). Het realiseren van robuuste en veilige spoorverbindingen binnen de kanaalzone 
Gent-Terneuzen en  Vlissingen-Antwerpen biedt kansen voor een verdere shift naar duurzame 
modaliteiten. (KPI 3A)   



 

 

 

Toelichting   

KPI 3A. De havenregio zet in op 
2 belangrijke spoorverbindingen 
van en naar de haven. Voorop 
staat het optimaliseren van het 
spoorproduct in de kanaalzone 
Gent-Terneuzen (RGT) welke 
sterk bijdraagt aan efficiënt en 
duurzaam vervoer van 
goederen. Daarnaast is het doel om de aansluiting vanuit Vlissingen naar Antwerpen (VEZA) te 
optimaliseren naar een directe spoorverbinding waardoor een minimum aan rangeer bewegingen nodig 
is. Opname van beide spoorverbindingen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en 
Transport (MIRT) met de benodigde regionale bijdrage is cruciaal voor realisatie. Daarnaast draagt deze 
doelstelling bij aan inzet op meer duurzame vormen van vervoer. 

Status 

In het MIRT van 2020 (www.mirtoverzicht.nl) zijn beide spoorverbinden nog niet opgenomen. Daarmee 
is er nu nog geen zicht op financiering en realisatie. De urgentie voor deze grensoverschrijdende 
spoorverbinding is desondanks hoog voor de havenregio, ook in grensoverschrijdende zin. Er zijn positieve 
resultaten gekomen uit de studie Railontsluiting. Ook is in 2018 het RGT initiatief na agendering al 
besproken in het MIRT overleg en vinden er binationale overleggen plaats met als doel van North Sea Port 

‘ Een optimale bereikbaarheid en goede achterlandverbindingen 
zijn voor de haven van groot belang. In North Sea Port moeten 
hiervoor de knelpunten voor goederen- en personenvervoer worden 
opgelost. Door middel van deze investering in het spoor wordt een 
enorme boost verwacht in de ontwikkeling van het 
grensoverschrijdende havengebied en de duurzaamheidsambities 
van de regio.’                                 (bron:  nieuwsbrief North Sea Port, oktober 2018) 

 

http://www.mirtoverzicht.nl/


 

en de regio, om tot realisatie van RGT te komen. Tevens staat het project RGT op het werkplan van de 
NSMC bij de EU. 

Voor RGT bleek een uitgevoerde maatschappelijk kosten-baten analyse (MKBA) positief. Een realisatie van 
RGT zou ook een aanzienlijke reductie van CO2 uitstoot bewerkstelligen. Meer informatie over RGT is te 
vinden op https://railghentterneuzen.eu/nl. 

De eerste rondetafel gesprekken op bestuurlijk niveau vinden inmiddels plaats. Er is een binationale 
werkgroep ingesteld die werkt aan voorstellen om te komen tot de gewenste infrastructuurmaatregelen 
en investeringsprogramma’s. Binnen deze werkgroep worden ook de uitkomsten van de studies 
beoordeeld gericht op infrastructurele oplossingen. Hierin worden de mogelijkheden voor financiering via 
het MIRT meegenomen.     

Uitdagingen en voorbeelden 

Voor beide spoortrajecten geldt dat een langdurige inzet op agenderen met de juiste urgentie van belang 
is om tot realisatie van plannen te komen. Samenwerking tussen de Zeeuwse en Gentse havenpartijen 
alsmede de publieke stakeholders dragen hier in belangrijke mate aan bij. Inzet op studies uitgevoerd 
door North Sea Port dragen bij om urgentie en haalbaarheid van beide initiatieven helder te maken.  

 

  

https://railghentterneuzen.eu/nl


 

 

Toelichting 

KPI 3B. Buisleidingen dragen bij aan veilig en efficiënt transport met minder energieverbruik. Daarnaast 
zijn buisleidingen van belang als verbindingen tussen bedrijven voor het uitwisselen van reststromen van 
product of energie. Voor het behalen van de (klimaat) doelstellingen zijn buisleidingen cruciaal voor 
opslag en transport van CO2 gas. Daarom is met bedrijven, betrokken organisaties en het havenbedrijf als 
doel gesteld om om in 2022 minimaal vijf buisleidingverbindingen en in 2030 tien buisleidingverbindingen 
te hebben gerealiseerd. 

Status 

In de regio zijn reeds een aantal buisleidingen gerealiseerd maar de doelstelling voor 2022 en 2030 is nog 
niet behaald.  Samenwerking tussen bedrijven is essentieel voor uitwisseling van reststromen en energie. 
Voorbeeld hiervan zijn Sloewarmte en de waterstofrotonde van DOW, YARA en ICL. Ook de leidingen 
studie  van North Sea Port (CUST) is van belang voor het behalen van de gewenste  doelstelling.  

Uitdagingen en voorbeelden 

Voor uitwisseling van reststromen tussen bedrijven of transport van CO2 in de toekomst is een goede 
infrastructuur van buisleidingen van belang. Een belangrijke rol is hierin weggelegd voor overheid en 
partijen als de Gasunie en Fluxys (BE). Klimaattafels in de regio hebben in 2018 aandacht gevraagd voor 
benodigde infrastructuur. Bedrijven (bijvoorbeeld Eastman in Middelburg)  zoeken naar mogelijkheden 
voor uitwisseling van warmte en reststromen met andere bedrijven of met woonwijken.  Smart Delta 
Resources speelt hierin een belangrijke rol en ondersteunt bedrijven hierin. DOW werkt de komende jaren 
in proeffabrieken aan belangrijke projecten (Carbon2Value, SteeltoChemicals, EVEREST) voor het 



 

terugdringen en hoogwaardig gebruiken van CO2, CO en waterstof. Buisleidingen kunnen hiervoor op 
termijn van cruciaal belang worden. De CUST studie uitgevoerd door North Sea Port levert hiervoor ook 
relevante aanbevelingen.  

Dit voorjaar is ook het SDR-project “Gigawatt Elektrolysefabriek “ van start gegaan. Doel van dit project is 
om via elektrolyse van water met elektriciteit uit wind en zon waterstof te gaan maken t.b.v. grootschalige 
industriële toepassing. Kijk voor meer informatie over dit project ook op www.smartdeltaresources.com 

 

 

 

 

 

Aanbevelingen voor pijpleidinginfrastructuur in North 
Sea Port om klimaatambities waar te maken 
Grote hoeveelheden groene waterstof, duurzame elektriciteit en het vervangen of nieuw 
aanleggen van een flink aantal pijpleidingen in North Sea Port zijn de voornaamste 
aanbevelingen die het CUST- project (Clean Underground Sustainable Transport) hebben 
opgeleverd. 

In het grensoverschrijdende havengebied van North Sea Port werd onderzoek verricht naar de mogelijke uitrol 
van een grootschalige pijpleidinginfrastructuur voor transport van CO2, waterstof, synthetische nafta en 
warmte. Die leidingen zijn van belang om in de komende 5 tot 30 jaar de jaarlijkse CO2-uitstoot in het 
havengebied van bijna 22 miljoen ton te verminderen. En om de transitie naar een klimaatneutrale industrie 
tegen 2050, in overeenstemming met de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs, waar te maken. 
De studie levert een aantal aanbevelingen op om dit te realiseren.  (lees verder op www.Northseaport.com)     
                        

           (Bron: www.northseaport.com, 2 oktober 2019)     
 

 

 

 

http://www.northseaport.com/


 

 

Toelichting 

KPI 3C. De toegankelijkheid van de Westerschelde voor scheepvaartverkeer richting Vlissingen (Oost) 
wordt sterk verbeterd door verdieping van de maatwerkgeul Wielingen. 

Status 

De verdieping van de maatwerkgeul Wielingen in de Westerschelde is volledig afgerond. Hiermee is deze 
doelstelling volledig behaald in 2018.   

Uitdagingen en voorbeelden 

Na de afronding van dit project wordt verder gekeken of de effecten van de verdieping kunnen worden 
gemeten.  

  



 

 

Toelichting 

KPI 4A.Naar mate haventerrein efficiënter wordt gebruikt is minder terrein nodig en hoeft areaal niet 
onnodig te worden gecultiveerd naar haventerrein.  

KPI 4B. De hoeveelheid op- en overslag per hectare is mede een indicatie voor efficiënt ruimtegebruik 

De cijfers voor deze 2 KPI’s zijn gebaseerd op gegevens zoals aangeleverd door North Sea Port. 

Status 

KPI 4A. De overslag van goederen ligt met 14.200 ton per hectare ( 2018) nog onder de doelstelling van 
17.500 ton per hectare. 

KPI 4B. De omzet per hectare ligt met 1,5 miljoen euro per hectare (2018) boven de doelstelling van 
Ambitie 2030.  

Uitdagingen en voorbeelden 

Economische groei heeft ook impact op deze KPI’s, waarmee dezelfde uitdagingen gelden als voor 
doelstelling 1. Gerichte acties van North Sea Port dragen op termijn effectief bij aan efficiënt 
ruimtegebruik. Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van een centrale servicelocatie voor het 
Sloegebied (Central Gate). Middels uitplaatsing van parkeer- en serviceterreinen komt in het Sloegebied 
zelf extra ruimte beschikbaar voor zeehavengebonden bedrijfsactiviteiten.  



 

 

 

Europese subsidies voor ‘Central Gate’ voor 
vrachtwagens in North Sea Port 
North Sea Port is voornemens om een ‘Central Gate’ voor vrachtwagens te realiseren 
in Borsele. De haven ontvangt van de Europese Unie een subsidie van 800.000 euro 
voor het ontwerp en onderzoek voor het parkeergedeelte. 

Een Central Gate is een plaats om vrachtwagens te ontvangen, te verzamelen en bijhorende diensten 
te leveren. North Sea Port neemt zich voor om nabij het nieuw te realiseren knooppunt “Drie Klauwen”, 
grenzend aan het Sloegebied in de gemeente Borsele, een ‘Central Gate’ te realiseren. Het project zit 
nog in een vroeg stadium. Zo wordt er onderzoek gedaan naar de faciliteiten die door de industriële en 
logistieke bedrijven in de haven gewenst zijn, zoals een tankstation, restaurant of 
overnachtingsmogelijkheid. 

De Europese Unie kent voor de inrichting van de infrastructuur van Central Gate een subsidie toe van 
796.500 euro. Ter voorbereiding worden technische, juridische, economische en financiële studies 
uitgevoerd. North Sea Port investeert ook hetzelfde bedrag waarmee het totaalbedrag voor de studie 
op bijna 1,6 miljoen euro komt. Op basis daarvan kan dan een investeringsbesluit over de ontwikkeling 
van Central Gate worden opgemaakt. De verwachting is dat begin 2021 de ontwikkeling van Central 
Gate kan starten. 

Veiligheid en leefbaarheid havengebied verhogen 

Deze Central Gate zal dienen als centrale toegang voor terminals in het Sloegebied in Vlissingen en 
Borsele, en als veilige rust- en overnachtingsplaats voor vrachtwagenchauffeurs. Uit onafhankelijk 
locatieonderzoek is gebleken dat het gebied in Borsele tussen de Westerscheldetunnelweg, Sloeweg, 
Driedijk en de Borsselsedijk de meest geschikte locatie is. Daarmee is Central gate optimaal bereikbaar 
voor passerende vrachtwagens en vrachtwagens die het havengebied als bestemming hebben. 
Chauffeurs kunnen er zich vooraf aanmelden waardoor wachttijden bij terminals vermeden kunnen 
worden. Zo wordt wildparkeren in de regio tegengegaan en verbetert de veiligheid en leefbaarheid in 
en om het havengebied. Central Gate biedt chauffeurs bovendien de mogelijkheid om te voldoen aan 
de 45-uurs rust langs één van de belangrijkste Nederlands-Vlaamse transportcorridors. 

Innovatief en duurzaam 

Bij de ontwikkeling wordt de toepassing van innovatieve en duurzame technieken gestimuleerd, zoals 
alternatieve brandstoffen en laadpalen voor vrachtwagens. De commissie Structuurversterking en 
Werkgelegenheid Zeeland heeft vanuit het investeringsprogramma ‘Zeeland in Stroomversnelling’ 3,2 
miljoen euro subsidie ter beschikking gesteld voor deze innovatie en duurzaamheidstechnieken. 

Met een centrale servicelocatie als Central Gate en door efficiënt ruimtegebruik wil North Sea Port 
bijdragen aan de ontwikkelingen in de logistieke sector en de energietransitie. Het initiatief sluit aan bij 
de nationale agenda’s voor duurzaamheid en energietransitie en bij de ambities van de Topsector 
Logistiek in Nederland.       (bron: www.northseaport.com, 26 maart 2019) 



 

 

Toelichting 

KPI 4C. De Westerschelde is een uniek estuarium en ecosysteem. Ontwikkeling en behoud van natuur en 
biodiversiteit staan centraal in deze doelstelling en bedrijven en organisaties nemen hun 
verantwoordelijkheid om economie en ecologie en natuur te stimuleren.  

Gedacht werd aan de ontwikkeling van Plan Plevier, een initiatief voor nieuwe natuur bij Baarland en het 
natuurinclusief ontwikkelen van een project van Nort Sea Port in relatie met de nabijgelegen 
Schorerpolder. 

KPI 4D. De bever en de otter zijn als signaaldieren van belang om de mate van natuurherstel te kunnen 
volgen. De volledige terugkeer  van bever en otter in de kreken van Zeeuws Vlaanderen is het doel.  

Status 

KPI 4C. Het halen van deze doelstelling is nog niet in zicht. Plan Plevier is door een politiek-bestuurlijke 
beslissing voorlopig on-hold gezet. Op korte termijn worden hierin geen ontwikkelingen verwacht. Voor 
de ontwikkeling van de Schorerpolder worden kansrijke ideeën ontwikkeld, maar concrete 
inrichtingsplannen of financiering hiervan zijn nog niet in beeld. 

KPI 4D. Het uiteindelijke doel is nog niet gehaald maar wel binnen bereik. De bever is op 25 kilometer 
afstand  van de kanaalzone aangetroffen in de nabijheid van Terneuzen. Ook de otter is op een 
vergelijkbare afstand aangetroffen.  

 

 



 

Uitdagingen en voorbeelden 

North Sea Port werkt voor het 
gebied Schorerpolder en 
Welzingepolder samen met ZMf en 
onderzoeksgroepen van de HZ in 
Vlissingen aan een initiatief voor 
een living lab. Doelstelling van deze 
samenwerking is dat natuur en 
economie gecombineerd worden in 
het havengebied en dat  de 
natuurgebieden hier tot 
ontwikkeling komen.  

Vanuit de havenregio zijn  daarnaast diverse initiatieven ontwikkeld voor het realiseren van natuur, zoals 
bijvoorbeeld het Visdiefjes eiland van DOW of de Groene Koegors in Terneuzen.    

 

Locatie Schorerpolder in Sloehaven West 



 

 

 

SCHOLIEREN PLANTEN (TIJDELIJKE) NATUUR IN 
NORTH SEA PORT AAN 
Vrijdag 29 maart zetten tientallen scholieren de spade in de grond om een (tijdelijk) 
natuurgebied in de Koegorspolder in Sluiskil aan te leggen. Doel is om de 
biodiversiteit in North Sea Port te vergroten. 
De scholieren van een basisschool uit de regio startten met het planten van struiken in een Zeeuwse haag. 
Zo’n haag biedt een goede schuil- en broedplaats voor vogels, zoals de patrijs. Na de werkzaamheden werd 
iedereen beloond met poffertjes, gebakken met meel van een oud graangewas ‘wilhelminetarwe’ geteeld in 
de Koegorspolder. Heel symbolisch, want North Sea Port laat natuurakkers met oude graangewassen 
inzaaien. Het laat daarnaast keverbanken aanleggen zodat het ook een veilige voedsel- en rustplek wordt 
voor akkervogels en insecten. Voor de kamsalamander is er onlangs een poel gegraven. 

12 HECTARE NATUUR 

Het natuurgebied is 12 hectare groot. In afwachting van de gronduitgifte in de toekomst kan de natuur hier 
gedijen. De biotopen sluiten aan op het biotoop van de tijdelijke natuur van onder andere Yara Sluiskil, 
grenzend aan het nieuwe stuk natuur. De aangelegde wandelpaden gaan tevens onderdeel uitmaken van 
het wandelnetwerk. 

SAMEN WERKEN AAN NATUUR 

North Sea Port organiseerde deze ‘plant-ochtend’ in samenwerking met de Zeeuwse Milieufederatie en de 
Stichting Landschapsbeheer. Het vloeit voort uit één van de afspraken die zijn gemaakt met de ondertekening 
van het convenant ‘duurzaamheid Ambitie 2030’. Deze (tijdelijke) natuur wordt aangelegd in het kader van 
2B Connect, een Interreg project van 26 partners voor meer biodiversiteit op bedrijventerreinen in de 
grensstreek tussen Nederland en België. In Zeeland wordt het project uitgevoerd door Stichting 
Landschapsbeheer Zeeland en de Zeeuwse Milieufederatie in samenwerking met financiële steun van de 
gemeente Terneuzen en Europa (Interreg).               (bron: www.northseaport.com, 1 april 2019) 



 

 

Toelichting 

KPI 5A en 5B. Biobased grondstoffen (hernieuwbaar) kunnen olie gebaseerde grondstoffen vervangen, 
waardoor uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 kan worden voorkomen. Voor duurzaamheid is van 
belang dat we materialen ook zo veel als mogelijk circulair maken waardoor onnodige nieuwe productie 
en uitstoot kan worden voorkomen.  

KPI 5A. Biobased grondstofgebruik.  Grondstoffen (afgeleid) uit biomassa, bijvoorbeeld door een 
chemische omzetting of fermentatie van biomassa-stromen. Het aandeel biomassa wordt bepaald op 
basis van het aandeel organisch materiaal dat gebruikt wordt. (dus exclusief water, metalen en 
mineralen). Doelstelling is dat 15% van de productie biobased is.  
 
KPI 5B. Post-use grondstofgebruik. Grondstoffen ontstaan door het inzamelen en bewerken van 
afvalstromen die overblijven na gebruik van een product. Een voorbeeld van een post-use grondstof is 
PVC van rioolbuizen die vervangen worden door nieuwe rioolbuizen.  Doelstelling is dat 5-10 % van de 
productie post-use plaats  vindt.  
 

Status 

KPI 5A en 5B. Voor beide KPI’s geldt dat er voor de Zeeuwse havenregio nog steeds een grote uitdaging 
ligt met een beperkt aantal gerealiseerde initatieven. De absolute bijdrage aan biobased en post-use 
productie in de havenregio is nog steeds zeer beperkt. Daarbij ontbreekt gerichte monitoring door 
bedrijven op deze KPI’s waardoor exacte getallen niet beschikbaar zijn.  Wel zijn er veel lopende 
initiatieven voor projecten die nog niet geconcretiseerd zijn maar op lange termijn pas zullen bijdragen 
aan deze doelstelling. Hergebruik van plastics staat op dit moment meest in de belangstelling maar 



 

grotere hoeveelheden zullen naar verwachting pas op langere termijn gehaald worden.  Proeffabrieken 
gaan op termijn van cruciaal belang zijn voor het testen van nieuwe CO2 reducerende innovaties. 

Uitdagingen en voorbeelden 

De plastic producerende industrie werkt op Europees niveau samen voor de aanpak van plastics. 
Onderdeel hiervan is dat bedrijven plannen ontwikkelen voor het recyclen van plastics en deze waar 
mogelijk terugbrengen in het productie proces. Ook binnen de afvalverwerkende industrie is aandacht 
voor hergebruik.  

Ook is een initiatief in ontwikkeling, PSLoop, wat gebruikt polystyreen verwerkt tot nieuw polystyreen 
waarbij ook vlamvertragende middelen worden teruggewonnen. Heros in Sluiskil werkt aan circulariteit 
door verbrandingsassen te verwerken naar waardevolle productstromen. Een ander belangrijk voorbeeld 
is de proeffabriek van DOW en ArcelorMittal voor waardevol hergebruik van CO. CO wordt hierin samen 
met waterstof tot synthetische nafta omgezet als voeding voor de krakers van DOW, als alternatief voor 
oilbased nafta.  

Een ander belangrijk initiatief waarin circulariteit, industriele symbiose en CO2 reductie hand in hand gaan 
is de uitwisseling van waterstof tussen DOW en Yara.   

Hoewel genoemde initiatieven waardevol zijn is een substantiele hoeveelheid (15% biobased en 5-10% 
post-use productie) nog een grote uitdaging voor de regio.  De resultaten op deze doelstelling zijn voor 
de havenregio op dit moment als marginaal te beschouwen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

Waterstofleiding Gasunie van Dow naar Yara in North Sea 
Port in gebruik genomen 
De waterstofleiding van Gasunie tussen Dow Benelux en Yara is in gebruik genomen. Het is 
voor het eerst dat een bestaande hoofdgastransportleiding geschikt is gemaakt voor het 
vervoer van waterstof. Via de leiding wordt waterstof voor industriële toepassing 
uitgewisseld via een niet meer in gebruik zijnde gastransportleiding. Het ondergronds 
transport via het gasnetwerk zorgt voor een efficiënt en veilig vervoer van waterstof. 

Aansluiting gastransportleiding 
De 12 kilometer lange waterstofleiding, waarover in maart 2018 afspraken werden ondertekend 
tussen Dow, Yara, ICL-IP en Gasunie Waterstof Services, is in gebruik genomen. Afgelopen zomer zijn 
de aansluitingen bij Dow in Terneuzen en Yara in Sluiskil gemaakt en is de gastransportleiding op een 
paar punten aangepast zodat deze geschikt is voor het transport van waterstof. Daarna is de leiding 
gevuld met waterstof. De leiding wordt nu op commerciële basis gebruikt voor transport van meer 
dan vier kiloton waterstof per jaar. Het is de bedoeling dat op een later tijdstip ook waterstof naar ICL-
IP wordt getransporteerd. 

Anton van Beek, Area President Benelux, UK and Nordic: “Het bevorderen van een circulaire economie 
door grondstofketens te sluiten is één van Dow’s speerpunten. Met dit bijzondere project vanuit het 
Smart Delta Resources platform bewijzen we dat een branche-overschrijdende samenwerking vanuit 
de regio bijdraagt aan een duurzame samenleving.” 

“Dit project is een uitstekend voorbeeld van samenwerking tussen regionale industrie en bedrijven. 
Het is weer een stap verder in de energietransitie,” zegt Michael Schlaug, algemeen directeur / 
plantmanager van Yara Sluiskil.  “Deze waterstofleiding markeert een belangrijk punt in onze 
geschiedenis. Het is voor het eerst dat een bestaande gastransportleiding geschikt is gemaakt voor 
het transport van een ander gas dan aardgas,” vult Gasunie CEO Han Fennema aan. “Gasinfrastructuur 
speelt een verbindende en faciliterende rol in de energietransitie. We zullen in de toekomst in 
toenemende mate andere energiedragers door onze leidingen transporteren, zoals waterstof en 
groen gas. Als onafhankelijk netbeheerder kunnen we waterstof van verschillende aanbieders 
aansluiten en transporteren naar de grote industriële clusters in Nederland. In 2030 kan dit netwerk 
een capaciteit hebben van 10 Gigawatt of meer.” 

Daling energiegebruik & CO2-besparing 
Door de waterstofleiding in Zeeland stroomt waterstofgas die vrijkomt uit de kraakinstallaties van Dow 
en die wordt ingezet als grondstof voor hoogwaardige producten van Yara. Ook heeft ICL-IP een 
aansluiting op de leiding gekregen voor toekomstige afname van waterstof uit de leiding. Het 
waterstoftransport via de leiding zorgt voor een daling in het energiegebruik van in eerste instantie 
0,15 petajoule (PJ) per jaar, wat overeenkomt met het jaarlijkse gasverbruik van circa 3.000 
huishoudens. Daarnaast levert het nu al een CO2-besparing op van 10.000 ton, met perspectief op 
opschaling. 

Green Deal ‘Waterstof voor de regio’ 
De samenwerking maakt onderdeel uit van de Industriesamenwerking voor duurzame groei binnen 
het Smart Delta Resources platform…                                 (lees verder op bron:  www.northseaport.com,) 

http://www.northseaport.com/


 

 

Toelichting 

KPI 6A. De Zeeuwse havenindustrie streeft na om de uitstoot van CO2 met 40% gereduceerd te hebben 
per 2030. In deze doelstelling wordt uitgegaan van een reductie van 40% ten opzichte van 2005. Dit betreft 
een absolute hoeveelheid van zes miljoen ton (MT) minder CO2. De systematiek voor deze doelstelling is 
vastgelegd in de rapportage van bureau CE Delft zoals beschikbaar via de website 
www.vitaalsloegebiedenkanaalzone.nl.  

Status 

Met 35,5 % is de doelstelling nog niet behaald maar heeft de Zeeuwse industrie al een sterke reductie 
behaald, zelfs in een periode van sterke economische groei. Deze behaalde reductie kan met name 
worden toegeschreven aan een kleine groep grote bedrijven met een relatief grote uitstoot. Sluiting van 
bedrijven, zoals EPZ, Thermphos en Zalco hebben bijgedragen  aan de reductie van CO2 uitstoot. Nieuwe 
installaties (kraker DOW, Sloecentrale) en groei in productie in dezelfde periode waren ca. 2x zo groot als 
de reductie door genoemde sluitingen. Naast reductie van de uitstoot wordt geproduceerd CO2 ook 
vastgelegd in producten (YARA) en geleverd aan de kassenindustrie. (WARMCO).  

Uitdaging 

Ondanks het reeds behaalde resultaat moet nog steeds een sterke reductie worden behaald.  De nieuwe 
klimaatdoelstellingen vormen een extra uitdaging voor de Zeeuwse industrie. De aanpassingen voor de 
industrie voor het behalen van de doelstellingen zijn daarbij ook kapitaalintensief en complex. 
Samenwerking tussen bedrijven is belangrijk voor het behalen van de doelstellingen. Daarnaast is 2020 



 

ook het herijkingsmoment waarop in het kader van het nieuwe Nederlandse klimaatakkoord ook deze 
doelstelling opnieuw zal moeten worden bekeken. 

 

 

 

 

 

 

  

NORTH SEA PORT, ROTTERDAM EN ANTWERPEN 
WERKEN AAN TRANSPORT EN OPSLAG VAN CO2 
North Sea Port wil met de havens van Rotterdam en Antwerpen verder inzetten op het 
reduceren van de CO2-uitstoot. Samen hebben we bij de Europese Commissie een 
aanvraag ingediend om door middel van een gezamenlijk project grootschalig CO2 op 
te vangen, te vervoeren en te stockeren op de Noordzee. 
De aanvraag voor dit grensoverschrijdende project - CO2TransPorts - gaat over de ambitie om CO2 (10 miljoen 
ton) middels pijpleidingen te vervoeren naar lege gasvelden in de Noordzee. Hiervoor dient er tussen de havens 
een CO2-pijpleidinginfrastructuur gerealiseerd te worden. 

STATUSAANVRAAG 

Om het project te verwezenlijken is bij de Europese Commissie een Project Of Common Interest status 
aangevraagd. Vermoedelijk komt hierover in oktober uitsluitsel. Deze status biedt de mogelijkheid om vervolgens 
Europese subsidie aan te vragen voor de realisatie van het project. Het project is dus nog in een opstartfase. 

KLIMAATDOELSTELLINGEN VAN PARIJS 

De industrie in de havens zal in lijn met de klimaatdoelstellingen van Parijs haar CO2-uitstoot vergaand moeten 
reduceren. Als tussenstap wordt ingezet op opslag van CO2 (Carbon Capture and Storage). Hergebruik van 
CO2 zal op de langere termijn een steeds grotere rol spelen. 

INITIATIEVEN BINNEN NORTH SEA PORT 

Het CO2TransPorts sluit aan bij andere CO2-reducerende initiatieven in North Sea Port. Zoals ArcelorMittal, die 
twee installaties bouwt om koolstofuitstoot terug te dringen. En Dow Benelux en ArcelorMittal die proeven starten 
met een nieuwe installatie die koolstofdioxide (CO2) en koolstofmonoxide (CO) afscheidt uit de gassen die 
ontstaan tijdens de productie van staal, om die opnieuw te gebruiken. 

(bron: www.vitaalsloegebiedenkanaalzone.nl, 7 mei 2019) 



 

  Proefinstallatie synthetische nafta ArcelorMittal Gent en 
Dow Terneuzen in gebruik genomen 
In een bijzonder samenwerkingsproject zijn ArcelorMittal in Gent en Dow Benelux in 
Terneuzen proeven gestart met een nieuwe pilotinstallatie op de bedrijfsterreinen van 
ArcelorMittal in Gent. De pilotinstallatie scheidt koolstofdioxide (CO2) en 
koolstofmonoxide (CO) af uit de gassen die ontstaan tijdens de productie van staal. 
Het afgescheiden en geconcentreerde CO2 wordt op die manier geschikt gemaakt voor 
Carbon Capture and Storage (CCS of opslag) of Carbon Capture and Utilization (CCU 
of utilisatie) en de CO kan door zowel Dow Benelux als ArcelorMittal worden omgezet 
tot waardevolle producten. 

Partners 
Het project is bedoeld om technologie die reeds in het laboratorium is bewezen, te valideren in een industriële 
omgeving. Enkele jaren geleden namen ArcelorMittal Gent (BE) en Dow Benelux BV (NL) het initiatief om met 
een consortium te werken aan nieuwe CO2-reductiemethoden. 

De andere partners in dit door INTERREG2ZEEËN financieel ondersteunde project zijn LanzaTech (UK), de 
Universiteit van Lille (FR), het Instituut voor Duurzame Procestechnology, ISPT (NL) en de Provinciale 
Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen (POM Oost-Vlaanderen (BE)) en maakt deel uit van het 
programma “Roadmap towards a climate neutral industry 2050” van het samenwerkingsplatform Smart Delta 
Resources (SDR). 

Innovatie als sleutel tot oplossen klimaatproblemathiek 
Bij de officiële start van dit project lieten de CEO’s van de beide bedrijven, Anton van Beek (Dow Benelux, UK 
and Nordic) en Manfred van Vlierberghe (ArcelorMittal Belgium) blijken goede mogelijkheden te zien in een 
succesvol resultaat van dit project, met als doel een significante vermindering van de CO₂ uitstoot om zo verdere 
opwarming van de aarde te voorkomen. 

De ook aanwezige Vlaams minister Philippe Muyters (Economie en Innovatie) onderstreepte innovatie als dé 
sleutel in het aanpakken van de klimaatproblematiek en zei  invoering van een CO₂ heffing voor Vlaanderen uit 
te sluiten.                   (bron: www.smartdeltaresources.com, 1 mei 2019) 
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