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I N D U S T R I E

SleepdienstenRotterdam

Tjabel Daling en Pieter Lalkens
Amsterdam/Rotterdam

HetNederlandseslepersbedrijfKotugSmitTowa-
gekrijgteennieuweeigenaar.Hetbedrijf,eenjoint
venturevanfamiliebedrijfKotugenBoskalis-doch-
terSmit,wordtverkochtaanhetSpaansebedrijfBo-
luda.Deredenvoordeverkoopisdefelletarieven-
slagtussendeverschillendehavensleepdiensten.

Doordeverkoopgebeurtwatenkele jarengele-
dennogalsondenkbaarwerdgezien:desleepdien-
sten—die als kernbedrijf van eenhavenworden
gezien—komeninRotterdamvolledig inbuiten-
landsehanden. Inde jarennegentighadSmit In-
ternationaleeenmonopolie indehavensleepdien-
sten. Eind jaren negentig brak het bedrijf Kotug
vande familieKoorendaarop in.

Boluda krijgtmet de acquisitie eenmarktaan-
deel van circa 65% in Rotterdam. De resterende
35% is in handen van een combinatie van het
Deense Svitzer— een dochter van containerre-
derijMaersk—enhet Duitse Fairplay. De Span-
jaarden krijgen verder een belangrijke positie in
dehavens vanHamburg enAntwerpen.

DemaritiemdienstverlenerBoskaliskondigde
detransactiegistermorgenaan.Boskalisverwacht
voor zijnbelang van50% inde joint venture circa
€90mln in contanten te ontvangen. Kotug Smit
heeft een omzet van circa €150mln en beschikt
over circa 65 sleepboten.

DejointventuretussenBoskalisenKotugwerd
in2016gevormdenwasdestijdsactief inelfhavens
invier landen(Nederland,België,Duitslandenhet
Verenigd Koninkrijk). Volgens Boskalis heeft de
joint venture haar positiemet succes uitgebreid
naar nieuwe havens, en is het bedrijf efficiënter
gaanwerken.

Boskalis enKotugzijn vanmeningdat eenver-
dere consolidatie van de Europese havensleep-
marktwenselijk is,eenvisiediedoorBoludawordt

65%
Boluda krijgt met de acqui-
sitie eenmarktaandeel van
circa 65% in Rotterdam.

$ Slepersbedrijf Kotug Smit komt in
handen van het SpaanseBoluda

$ Spanjaarden krijgen ook grote
positie in Hamburg enAntwerpen

$ Felle tarievenslag leidt tot
overnames opmarkt sleepdiensten

De Spaanse havensleepdienst Boluda neemtKotugSmit

VolgensEurocommissa-
ris AndrusAnsip (digita-
lemarkt) steektRusland
jaarlijks €1,1mrd in

desinformatie opdigitale plat-
forms.We zijn gewaarschuwdbij
deEuropese verkiezingen.

Het kan verkeren. In 1989
viel deBerlijnseMuur. Volgens
deskundigenomdathet com-
munismewel veel tankskonpro-
duceren,maar geenantwoord
hadopde IT-revolutie.Gewone
typemachineswarenal verdacht
engeregistreerd inhetOostblok.
Dat bleek geen vruchtbare voe-
dingsbodemvoor eenbloeiende
IT-industrie.

Tegenwoordigheeft Rusland
uitstekendehackers. Internet

kleintjeGroot
Russische trollen

bleekongekendemogelijkheden
tebieden. Innepnieuwswarende
Russenaltijd al specialist, ennu
konde verspreidingworden ver-
breed vandepartijkrant Pravda
tot dehelewereld.

Deparadoxkanniet groter
zijn. Bracht de IT-revolutie vrije
informatie die ons verloste van
totalitaire staten, nuhebbenwe
de staat nodig omons tebescher-
men tegen ITdie onze vrijheid
bedreigt. Geenfijne gedachte.

d
EdGroot

AUTO

Vliegendeautouit
Nederland isbijna
klaar voorde start
EenNederlandsbedrijf claimt
dewereldprimeur: een vlie-
gende autodie klaar is voorde
voorverkoop.Het bedrijf PAL-V
demonstreert vandaagopeen
beurs inGenève zijn gelijknami-
ge voertuig aanhet grote publiek.
DePAL-V, eendriewielermet op-
klapbare rotorbladen, is eenper-
sonenautodie zowel kan rijden
als vliegen. Verkoopprijs vande
‘PioneerEdition’: €499.000. ‘De
toekomst vandemobiliteit’, zegt
ceoRobertDingemanse.

a PAGINA 21

BESTUUR

Waterschap
verandert in
‘klimaatschap’
Op20maartwordt gestemdvoor
dewaterschappen. Sindsde
verkiezingendaarvoor samenval-
lenmetdie voordeProvinciale
Staten, is deopkomsthoger.
Tochblijvendeoudstedemocra-
tischeorganen vanNederland
onbekend.De verandering van
het klimaat kandaar verandering
inbrengen. ‘Aanhet eind van
deze eeuwstaat de zeespiegel
eenmeter hoger dannu.Hoe je
daarmeeomgaat,moet jenual
bedenken.’

a PAGINA 18

BOUW

Bouwers stadion
Feyenoord in
april bekend
In aprilmakendeplannenma-
kers achter het nieuwe stadion
vanFeyenoordbekendwelke
bouwers ‘het nieuwe icoonaan
deMaas’moetengaanbouwen.
Het zal een consortiumvan
bouwondernemingen zijn.Dit
heeft projectleider FrankKeizer
vanFeyenoordCity gisterenge-
zegd tijdens eenpresentatie van
eenaangepast ontwerp vanhet
nieuwe stadion.DeRotterdamse
bouwerDuraVermeerdoetnaar
eigen zeggennietmee.

a PAGINA 6

247TailorSteel 15
Acture 20
Alstom 11
Barrick Gold 32
BHS 22
Blablacar 8
Boras Corporation 16
Carillion 22
Danaher 10

DMGT 20
Eurolines 8
Euromoney 20
Euronext 9
Flixbus 8
General Electric 10
Isilines 8
Jumbo 22
Nasdaq 9

Newmont Mining 32
OCI 29
Oslo Børs 9
PAL-V 21
Parcom Capital 15
PV-Finance 32
Sabic 29
Transdev 8
Vetonagroup 32

Aklalouch, Ali 22
Boogers, Marcel 18
Boras, Scott 16
Boujnah, Stéphane 9
Browder, Bill 6
Culp, Larry 10
Derks, Maudie 20
Dijk, Gijs van 9
Dingemanse, Robert 21

Engert, Jochen 8
Golstein, Marilou van 14
Ivens, Laurens 5
Kleijn, William de 18
Koolmees, Wouter 8,20
Landsnes, Bente 9
Megen, Ron van 18
Minnaar, Jacco 14
Muller, Michiel 15

Rashbass, Andrew 20
Ricks, David 8
Roeleveld, Marco 32
Slegers, Veerle 18
Smeulders, Paul 9
Snoep, Martijn 8
Sorgen, Carel van 15
Suffield, Mike 22
Zwillenberg, Paul 20

pagina 2, 05-03-2019 © Het Financieele Dagblad



m
rd

De Dommel

Brabantse Delta

Scheldestromen

Amstel,
Gooi en Vecht

Hollands
Noorderkwartier

Wetterskip
Fryslân

Noorderzijlvest

Hunze en Aa’s

Drents
Overijsselse

DeltaZuiderzeeland

Vechtstromen

Rijn en IJssel

Vallei en Veluwe

Aa en Maas

Beheer van de 21 waterschappen
Het beheer over 3550 km primaire waterkeringen
(Noord- en Waddenzee, de grote rivieren en meren),
ruim 14.000 km overige waterkeringen, 230.000 km
waterlopen, 3550 gemalen, 330 rioolwaterzuiverings-
installaties en tienduizenden kleinere waterwerken.

Hollandse Delta

Delfland

Schieland/
Krimpenerwaard

Limburg

Rijnland

ProvinciegrensWaterweg

Waterschapgrens

Stichtse
Rijnlanden

Rivierenland
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“
‘Oud-wethoudersdie toen
geenbaantje kregen, komen
nunaarhetwaterschap’
Ron van Megen
voorzitter AlgemeneWaterschapspartij

vanwaterschapswerkenduurt lang. Vanplan tot
realisatie gaat niet zo snel.’

Ook voorVeerle Slegerswashet klimaat de
beweegredenomactief teworden inhetwater
schap: ‘Ikmaakmij grote zorgenomklimaat
verandering, vooral als ikmetmijnkinderen
praat dienog veel langer opdezewereld zullen
zijn.’

Slegerswil dat hetwaterschap veel dichter op
dehuidkomt te zitten vanburgers: ‘Hetwater
schap is kleiner dandeprovincie enmoetdaar
gebruik vanmaken.Wemoetenmeerdoendan
alleen eenkaartje doordebrievenbus stoppen
alsweaaneendijk indebuurt gaanwerken.’

Stap één voor Slegers is eenbetere vertegen
woordiging inhetwaterschap: ‘Wehebbeneen
groot gebrek aan vrouwenen jongeren, terwijl
diewel belangrijk zijn.Ook is er heelweinig
diversiteit.’

Hoedat komt,weet Slegersniet: ‘Misschien
wordenmensenafgeschrikt doordat het tech
nischklinkt,maar ikbenhier zelf ookgewoon
naarbinnengestapthoor.’

Mogelijk zou eennaamsveranderinghet
waterschaphelpen, zegt Slegers. ‘Het liefstwil
ik datwe vaneenwaterschapnaar eenklimaat
schapgaan, zo latenwe ziendatwe echtmetde
toekomstbezig zijn’, besluit ze.

aarklimaatschap

Geborgen zetels

Demensendie op20maart
verkozenworden, vormenhet
algemeenbestuur vanhetwa-
terschap. Indemeestewater-
schappen is plaats voor zo’n 30
leden: 23 zetels daarvan zijn voor
de inwoners, zogenoemde ‘in-
gezetenen’.De zeven ‘geborgen’
zetels zijn ingeruimdvoor verte-
genwoordigers vande landbouw,
het bedrijfslevenofnatuuror-
ganisaties. Voordeze zetels zijn
geen verkiezingen.Uit al die le-
denwordt eendagelijks bestuur
gekozen.Dat staat onder leiding
vaneendijkgraaf, een soort bur-
gemeester vanhetwaterschap.
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Meer online
Dossier
fd.nl/bestuur
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‘E
enwassenneus’, zo typeertRon
vanMegen vandeAlgemene
Waterschapspartij de aanstaan-
dewaterschapsverkiezingen.Op
20maartwordt inde schaduw
vandeProvinciale Statenver-

kiezingenookweer voorNederlandsoudste
democratischeorgaangestemd. Populair zijn
die verkiezingenniet, ze trekkendeminste
kiezers vanalle landelijke verkiezingen. Ende
standpunten vandedeelnemendepartijen ver-
schillennauwelijks.

In 2015 viel dat nogmee. 43,5% vandekiesge-
rechtigdenbracht een stemuit voorhetwater-
schap.Dat kwamvooral doordat de verkiezin-
gen toen voorhet eerst gelijktijdigmetdie van
deProvinciale Statenwerdengeorganiseerd. In
2008wasdeopkomst aanzienlijk lager. Toen
kwamslechts 22,7%opdagen.

Dat dewaterschappenniet zopopulair zijn,
verbaastMarcel Boogersnauwelijks. ‘Er valt
nauwelijks iets te kiezen’, stelt dehoogleraar
regionaal bestuur aandeUniversiteit Twen-
te. ‘Over onderwerpen zoals droge voeten en
schoonoppervlaktewater denkt iedereenhet-
zelfde.Wiewil er nuniet dat dit goedgeregeld
wordt?’

Je kunt je afvragenof voorde zorg voor droge
voeten, schoonwater en zuivering vanafval-
water gekozen vertegenwoordigersnodig zijn.
Het kabinet-Rutte II vond vanniet, dat zagde
waterschappen liever opgaan indeprovincies.
Maardeplannendewaterschappenals extra
bestuurslaag te schrappenwerden in2014ge-
staakt, omdat er teweinig steun voorbleek te
zijn.

VolgenshoogleraarBoogers is het goeddat de
waterschappennog zelfstandig zijn.Degekozen
waterschappen,met eigenbelastingen, hebben
volgensdehoogleraar genoeg legitimiteit: ‘Als
dewaterschappenopgaan ingrotere organen,
verdwijnt hun speciale plaats indepolitiek.
Aandacht voorhetwater kandan verdwijnen
ener kan snellerwordengedacht: “Latenwe
daarmaarwat opbezuinigen”.Dankrijg je hier
straksnog toestanden zoals inNewOrleans,
waarhet onderhoudaanbescherming tegenhet
water jarenlangwas verwaarloosd engiganti-
scheoverstromingenhet gevolgwaren.’

Sindsdewaterschappendreigdenop te gaan
inprovincies,merktBoogers dat zij zichbe-
ter profileren. Zo is er tegenwoordig voor elk
waterschapeen speciale stemwijzer, net als bij
vrijwel elke andere verkiezing, enwerdende
verkiezingenhalf februarimet een speciale bij-
eenkomst afgetrapt inUtrecht. Boogers: ‘Door
campagnes te organiserenhebbendewater-
schappenhuneigen relevantie laten zien.’

POLITIEKE PARTIJEN KRIJGEN INTERESSE
RonvanMegen is behalve als voorzitter vande
AlgemeneWaterschapspartij ook actief als alge-
meenbestuurslid inwaterschapVallei enVelu-
we.Hijmerkt dat traditionele politiekepartijen
groeiende interessehebben inhetwaterschap.
Vooral nude verkiezingen vrijwel exact een
jaarnadegemeenteraadsverkiezingen zijn: ‘Je
ziet dat oud-wethoudersdie toengeenbaantje
kregennunaarhetwaterschapkomen.’

DeAlgemeneWaterschapspartij is een vande

. Voor de tweede keer
zijn de waterschapsver-
kiezingen tegelijkertijd
met die van de Provinci-
ale Staten.. De verkiezingen zijn
nauwelijks populair
onder kiezers.. Klimaatverandering
wordt steeds belangrij-
ker voor het waterschap.

In het kort

tweenationalepartijendie zich specifiek rich-
tenophetwaterschap.WaterNatuurlijk is de
anderepartij endiewordt gesteunddoorD66en
GroenLinks.Ook traditionele politiekepartijen
doen in veel vande21waterschappenmee. Van
deVVD tot aanPartij voordeDieren en vande
PvdA tot 50Plus.

Veerle Slegers vanWaterNatuurlijk herkent
het beelddatVanMegen schetst: ‘Toen ik voor
het eerst bij eenbijeenkomst vanhetwater-
schapkwam,dacht ikdat het een reüniewas.’
Slegerswas voorde SPactief inde gemeente
Tilburg endeprovincieNoord-Brabant.Nu is zij
kandidaat inwaterschapDeDommel inde regio
rondEindhoven.

SPECIFIEKE KENNIS
Speciale vereistenom ineenwaterschap verko-
zen teworden zijn erniet, tot ergernis vanVan
Megen, die civiel ingenieur is.Hij vreest dat het
waterschap tekort gaat komenaan inhoudelijke
kennis. ‘Niets tennadele vandeoud-politici, dat
zijn vaardigebestuurders.Maar inhetwater-
schapheb je specifiekekennisnodig, jemoet in
diematerie zitten.’

Dat is volgenshemnodig ombijvoorbeeld
goed te kunnendiscussiërenover de gevolgen
vandeafgelopendroge zomer.Diedroogte van
vorig jaar is nog altijd zichtbaar opdeVeluwe.

WilliamdeKleijnwerkt voordeprovincie
Noord-Brabant aan civieltechnischeprojecten
en zit namensdeVVDsinds 2015 inhetwa-
terschapAa enMaas, inhetnoordoosten van
Brabant.DeKleijn vindthetwaterschap ‘een
ontzettend leukwereldje’ omactief in te zijn.
Hij erkent dat dewereld vanhetwaterschapniet
erg gepolitiseerd is: ‘Het is juist heel construc-
tief hier,met argumentenprobeer je vooruit te
komen.’

Toch zijn erwel politieke verschillen: ‘DeVVD
is vooral resultaatgericht enniet zo ideologisch
inhetwaterschap.Wijwillenniet te veel franje
bij hetwaterschap, hetmoetwel behapbaar
blijven.’

Bij anderepartijen zietDeKleijn soms te veel
uitbreiding van taken: ‘Zijwillenbij elkproject
altijdwat extra’s doen voordenatuur,maardat
hoeft vanmij niet zo.’DeKleijn vindt dat geen
taak vanhetwaterschap: ‘Als er eenbeekje is dat
droogvalt, hoevenwat onsbetreft de vissenniet
over tewordengebrachtnaar eenanderwater-
tje.Dat is een terugkerendnatuurlijk proces en
verrassingsnatuur kanookheelmooi zijn.’

DeVVD’erwil dat hetwaterschapmeermet
innovatie doet: ‘Eindhoven ligt hier omdehoek,
met zat technischekennis.Daarmoetenwij ge-
bruik vanmaken. Zo zou je kunnenkijkennaar
3D-geprintewaterstuwen, die je bij boerenkunt
plaatsen enopafstandkuntbesturen. In situa-
ties vandroogte kun jedanwater gemakkelijker
vasthouden.’

Waterschappenen innovatie is niet eenon-
derwerpwaar iedereNederlanderdagelijksmee
bezig is. Tochkandat voorde toekomst vanbe-
lang zijn, denkt ookRon vanMegen.Hijmaakt
zich zorgenom ‘klimaatadaptatie’ en ‘watervei-
ligheid’. ‘Aanhet eind vandeze eeuwstaat de
zeespiegel eenmeter hoger dannu.Datheeft
ook landinwaarts gevolgen.Hoe jedaarmeeom-
gaat,moet jenual bedenken,wantde realisatie

B E S T U U R

Op 20 maart zijn er weer waterschapsverkiezingen, tegelijk
met die van Provinciale Staten. De waterschappen zijn
onbekend, maar ze hopen op een revival. Innovatie en
klimaatadaptatie zijn de nieuwe toverwoorden.

Vanwaterschapn

Inkomsten waterschappen

Anders dan de gemeenten en provincies,
die omvangrijke bijdragen van het Rijk
krijgen, dekken de waterschappen de
kosten nagenoeg volledig met eigen
belastingen.

14671291
2812
Totaal

Totale belastingopbrengst per soort
belasting 2017-2018 (in € mln)

Water-
systeem-
heffing

Zuiverings-
heffing

Verontreinigingsheffing en wegenheffing
54

Organisatie waterschap

Voorzitter
Dijkgraaf
(benoemd
door Kroon)

4-8 heemraden (gekozen door
algemeen bestuur)

Dagelijks bestuur

Algemeen bestuur

Aantal 11-23*

Aantal 7-9*

Inwoners
Eigenaren (boeren,
bedrijven, beheerders
natuurterreinen)

*afhankelijk van
grootte waterschap

Hier stemmen we
voor op 20 maart

© FD | Bron: UVW

pagina 18, 05-03-2019 © Het Financieele Dagblad


