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Van: Mieke Pistorius, 06 42435335 

 

PvdA wil een onafhankelijk adviseur, die de gemeenteraad van 

Moerdijk adviseert over de nieuwe bestuursstructuur van het 

havenschap Moerdijk.  

 

De Partij van de Arbeid staat positief tegenover het uitwerken van 

een nieuwe governancestructuur van het Havenschap conform het 

voorgestelde voorkeursmodel t.w. een gemeenschappelijke regeling 

in combinatie met een NV. Het huidige model uit de jaren 60 van de 

vorige eeuw, toen het dualisme nog niet bestond, is aan herijking toe. 

Bovendien hebben we als raad een ambitieuze havenvisie vastgesteld 

en om die te kunnen gaan uitvoeren zijn er extra middelen nodig. 

Middelen die ingebracht zouden kunnen worden door een nieuwe 

partij in de NV. Extra geld is van belang, maar belangrijker is dat de 

publieke en gemeentelijke belangen goed verankerd gaan worden.  

Voor de Partij van de Arbeid is het waarborgen van publieke 

belangen in de nieuwe governancestructuur van cruciaal belang. In 

het raadsvoorstel voor de uitwerking van het voorkeursmodel wordt 

verwezen naar de notitie van Deloitte, waarin de publieke belangen 

zijn genoemd. Ik noem ze:  

- Economisch belang & werkgelegenheid 

- Ruimtegebruik & relatie tot omgeving 

- Milieu 

- Veiligheid 

- Ontsluiting & infrastructurele voorzieningen 

- Financiële belangen en de bescherming van de grondposities 
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- Belangen werknemers 

In de havenstrategie is er een balans gevonden tussen de drie P’s. De 

havenstrategie is een stip op de horizon. Of de doelen ook in 

evenwicht tussen people, planet & profit gerealiseerd gaan worden, 

is voor een zeer groot deel afhankelijk van hoe de NV gaat handelen.  

Hoe die NV gaat handelen wordt vastgelegd in aantal bindende 

documenten, onder andere de statuten. PvdA is voorstander van een 

actief publiek aandeelhouderschap. In de statuten van de NV moeten 

de maatschappelijke doelen staan die we met de havenvisie beogen, 

evenals een aantal concrete doelstellingen die passen bij de publieke 

belangen. Zoals: 

- het zijn van een goede buur voor het dorp Moerdijk;  

- een duurzaam ingericht industrieterrein, bijvoorbeeld dat een vast 

percentage van de opbrengst wordt geïnvesteerd in zonne-energie; 

dat een vast percentage van de opbrengst wordt overgeheveld naar 

het duurzaamheidsfonds waar PvdA en Groen Links een motie over 

hebben ingediend;  

-het zijn van een aantrekkelijke werkgever: jaarlijks een ambitie 

uitspreken voor het realiseren van banen voor hen die grote afstand 

tot de arbeidsmarkt hebben.  

Het zijn maar enkele voorbeelden om te duiden dat we als raad van 

Moerdijk onze invloed kunnen laten gelden bij het laten formuleren 

van de statuten.  

Een andere governancestructuur heeft in het verleden geleid tot 

excessen in het beloningenbeleid. Salarissen ver boven het salaris van 

Minister President waren eerder regel dan uitzondering. De PvdA wil 

er bij  de uitwerking van het nieuwe governancemodel op aandringen 

dat de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van 

Commissarissen fatsoenlijk beloond worden binnen de Wet 

normering topinkomens.  Voordat leden van de Raad van Bestuur en 
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de Raad van Commissarissen worden benoemd moet een uitgebreid 

integriteitsonderzoek plaatsvinden evenals een toets of de 

kandidaten zich werkelijk willen inzetten voor de balans in de 3 P’s 

die wij voor ogen hebben. 

In de commissie en Raad heb ik tweemaal oproep gedaan om als de 

uitwerking van het voorkeursmodel aan de raad wordt voorgelegd, 

dat is volgens planning begin 2016, namens de raad een expert in te 

schakelen die ons als raad adviseert of de publieke belangen c.q. 

gemeentelijke belangen op deugdelijke wijze worden verankerd.  

Een nieuwe governancestructuur biedt kansen, maar ook grote 

risico’s op juridisch, financieel en fiscaal terrein. Het is goed om ons 

als raad daarover door een of meerdere experts te laten adviseren. Ik 

kan me voorstellen dat de accountant een advies zal opstellen over 

de financiële en fiscale risico’s. Zijn advies kan dan zijn dat de 

voorstellen rondom grondwaardering etc. realistisch zijn, of dat er te 

optimistisch is geraamd.  

Rondom de borging van publieke belangen is (ook) andere borging 

nodig dan die van een accountant. Ik stel me voor dat een 

onafhankelijk raadsadviseur/expert de stukken die aan de raad 

worden aangeboden van zijn advies voorziet. Op basis van zijn/haar 

advies en de raadsstukken kan de raad dan een weloverwogen 

besluit nemen, waar we later geen spijt van krijgen. Het is immers 

een traject dat wij als raad één maal doorlopen: we kunnen niet 

putten uit eerdere eigen ervaring.  
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