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Aanleiding: clusters en lifecycles 
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Aanleiding: next economy 
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Aanleiding: Schiedamse havens 

Bron: Heinz (2015) 
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Governance for  
Next Generation Waterfronts 

Doelen onderzoeksproject GNGW 2015-2016 
1.  Samenstellen van een benchmark o.b.v. bestaande inzichten en 

internationale 'best (and worst) practices’  
2.  Analyse van de netwerken gericht op kennis en innovatie, specifiek in 

de offshore industrie en gerelateerde diensten in de Wilton-
Wilhelminahaven Schiedam en de regio Rotterdam-Rijnmond 

3.  Analyse van de governance-opgave van de Wilton-
Wilhelminahaven Schiedam in relatie tot door lokale en 
regionale sleutelactoren geformuleerde behoeften en 
doelstellingen 

4.  Op basis van 1 t/m 3 leveren van een bijdrage aan de visievorming 
en versterking van het proces gericht op de ontwikkeling van de 
Wilton-Wilhelminahaven binnen de Rotterdamse regio.  
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1. Benchmark? 
“What do you mean? Everybody is looking at Rotterdam!” 
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2. Kennisnetwerken 
In samenwerking met  
•  Innovation Quarter 
• Gemeente Schiedam 
• Hogeschool Rotterdam/RDM 

Inzichten 
• Bestaande offshore-netwerken zijn 

vitaal en vertakt in regio en Randstad 
• Bedrijven hebben zelf-georganiseerde 

onderwijsfaciliteiten en innovatie-
netwerken/allianties (bijv. YES!Delft) 

• Kansen voor consolidatie (efficiency) in 
onderwijsactiviteiten en versterking 
van ‘clusternetwerk’ 

• Nu even geen slack door lage olieprijs. 
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‘Clusters reveal the mutual dependence and collective 
responsibility of [companies, government, and 
universities] for creating the conditions for productive 
competition. This task will require fresh thinking on the 
part of leaders and the willingness to abandon the 
traditional categories that drive our thinking about who 
does what in the economy.’  

Porter (1998: 90) 

3. Governance-opgave 
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Overheden 
•  Gemeente Schiedam 
•  Ministerie van I&M 
•  Rijkswaterstaat 
•  Provincie Zuid Holland 
 
Burgers (organisaties) 
•  Burenraad (Fred v.d. Drift) 
•  Bewoners Jan Evertsenlaan 
•  Jacqueline Pietersen 

Bedrijfsverenigingen 
•  Vijfsluizen (Pieter Sneep) 
•  Wiltonhavengebruikers (René Schelwald) 

Regio Rijnmond 
•  Innovation Quarter 
•  Havenbedrijf Rotterdam 
•  Gemeente Rotterdam 
•  Metropoolregio Rotterdam Den Haag 

 
 

Schiedamse havens: actoren 
Bedrijven 
•  Mammoet 
•  Huisman 
•  Damen Shiprepair 
•  Wartsila 
•  Gusto 
 
Onderwijs/kennisinstituten 
•  Zadkine  
•  STC 
•  Hogeschool Rotterdam 
•  TU Delft 
•  Erasmus Universiteit 
 
Andere relevante organisaties: 
GGD – Regional Health Authority 
DCMR – Regional Environmental Authority 
Milieudefensie – Environmental Pressure Group 
Verkeersonderneming – Mobility Group 
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Schiedamse havens: actoren 
Mondiale 
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Lokale 
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Regio 
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MRDH 

DSR Huism Mamm 

SDAM 

HbR 

VWG 

PZH 

Vijfs 

IQ 
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commitment 

Hoog 
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•  Intra-organisatorisch: tussen sectoren/afdelingen 
gebiedsaanpak: hierarchie (gesloten) vs. netwerk (open) 
havenontwikkeling: terreinexploitatie vs. clusterversterking 
 

•  Inter-organisatorisch: publiek-(semi)privaat-burger 
oplossingsgericht (doel-middel) vs. relatiegericht (waardecreatie) 
 

• Bestuurlijke spanningen 
concurrentiemodel (positie) vs. samenwerkingsmodel (visie) 
 

•  Planologische spanningen 
functiescheiding (optimalisatie) vs. hybridisering (synergie) 

 

Governance: spanningen 
Enkele inzichten 
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50 kilometers / 31 miles 

Rotterdam: a ‘Landlord’ Port? 



14 

4. Visie, proces, en vervolg 

Picture: Port of Rotterdam 

‘If there is to be a new urbanism, [it] will no longer be about 
meticulous definition, the imposition of limits, but about 
expanding notions, denying boundaries; not about separating 
and identifying entities, but about discovering unnamable 
hybrids.’  

 
– Rem Koolhaas et al. (1995) 
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Schiedam Ports 2030 

Source: Municipality of Schiedam 

“Sustainable and Innovative Offshore Hub” 

within the regional maritime cluster 
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Proces 

Communicatie, communicatie, communicatie!  
• mei 2014: eerste gesprekken met bedrijfsleven in de haven 
• mei 2014-mei 2015: onderzoek en informele gesprekken 
•  juni 2015: eerste Town Hall Meeting 
•  oktober 2015: dagcongres met ondertekening intentieverklaring 
•  jan-maart 2016: informatieavonden op stadhuis en op locatie 
• mei 2016: tweede Town Hall Meeting 
•  juni-juni 2016: besluitvorming gemeenteraad 
•  nov 2016: planning ingrepen en begroting 2017 vastgesteld 
•  nov 2016-heden: uitvoering eerste ingrepen, uitwerking 

herontwikkeling slibdepotlocatie en gebiedsontwikkelingsorg.  
  

Stappen in de gebiedsontwikkeling Schiedamse havens 
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Slibdepot: ontwikkelscenario’s 
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Taken 
1. Grondontwikkeling en havenbeheer (incl. openbare ruimte) 
2. Verkeer- en mobiliteit 
3. Milieu en gezonde leefomgeving 
4. Duurzaamheid en innovatie 
5. Onderwijs en kennis 
6. Branding en communicatie (door schalen heen) 
 
Vragen voor het vervolg 
• Taken/terreinen verdelen of gezamenlijke gebiedsorganisatie? 
• Hoe publieke en private belangen te fuseren? 
• Hoe bestaand vertrouwen en gebiedsaanpak te institutionaliseren? 
 
 
  

Gebiedsontwikkeling: organisatie 
Naar een ontwikkelorganisatie Schiedamse Havens 
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port city 

World Port City 

Thank you. 




