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De Raad van Advies Waddenzeehavens heeft aangegeven voor de actualisatie van het
Koersdocument Waddenzeehavens (2012) gebruik te willen maken van het aanbod van de
Waddenacademie om een review te laten uitvoeren naar het economisch perspectief van
de Waddenzeehavens.
De Review Economisch Perspectief Waddenzeehavens in 2030 is onder auspiciën van de
Waddenacademie uitgevoerd door dr. Bart Kuipers, als haveneconoom verbonden aan de
Erasmusuniversiteit Rotterdam met bijdragen van drs. Olga van der Valk van Wageningen
University & Research.
De vraag die in de review centraal staat is hoe de Waddenzeehavens zich tot 2030 gaan
ontwikkelen. Voor de beantwoording van deze vraag is gebruik gemaakt van een
scenarioanalyse, een instrument dat breed wordt toegepast in de Nederlandse zeehavens.
De scenario’s zijn geconstrueerd rond twee structurele onzekerheden.
De eerste onzekerheid richt zich op de mate waarin sprake is van een open dan wel een
gesloten economisch en maatschappelijk systeem. De tweede onzekerheid richt zich op de
mate van regionaal zelf-organiserend vermogen rondom de Waddenzeehavens.
Rond deze twee onzekerheden zijn vier scenario’s ontwikkeld voor de havens in 2030,
gebaseerd op de visie en mening van relevante stakeholders voor de Waddenzeehavens
die zijn geconsulteerd in een aantal workshops. Vervolgens zijn de scenario’s
gekwantificeerd met behulp van cijfers uit de Havenmonitor, een document dat door het
Ministerie van I&M wordt gebruikt om de economische ontwikkelingen van de Nederlandse
havens te meten, en de lange termijnscenario’s van het Centraal Planbureau en het
Planbureau voor de Leefomgeving.
Uit de resultaten blijkt dat de havensector een zeer belangrijke bron van werkgelegenheid is
in de regio’s rond de Waddenzeehavens en dat de havens zich op een relatief stabiel
niveau door ontwikkelen naar 2030, maar de toekomstbeelden verschillen per scenario.
Voor elk van de scenario’s is het zaak de ontwikkeling actief te monitoren en
ontwikkelrichtingen concreet vorm te geven. In de review worden daarvoor ook zowel
generieke als scenario specifieke suggesties gedaan.
De Waddenacademie gaat er vanuit dat de analyse van de huidige en toekomstige situatie
én de suggesties voor ontwikkelrichtingen van de Waddenzeehavens die in deze review
worden gedaan een waardevolle bijdrage vormen voor de Raad van Advies voor de
voorgenomen actualisatie van het Koersdocument Waddenzeehavens.
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