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Onderwerp 
 Motie van de raadsleden Groen, De Heer, Glaubitz en Shahsavari-Jansen inzake het 
bijgestelde strategisch plan 2014 – 2017 van het Havenbedrijf Amsterdam N.V. 
(bloedkolen). 
 
Aan de gemeenteraad 
 
Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen: 
 
De raad, 
 
Gehoord de discussie over het bijgestelde strategisch plan 2014 – 2017 van het 
Havenbedrijf Amsterdam N.V.: 
 

− in de Amsterdamse Haven kolen worden overgeslagen van bedrijven die in 
het verleden betrokken zijn geweest bij ernstige mensenrechtenschendingen; 

− deze bedrijven vooralsnog weigeren mee te werken aan het proces van 
verzoening; 

− Nederlandse bedrijven in de Colombiaanse steenkoolketen, waaronder 
energie- en overslagbedrijven in de Haven en de Haven zelf, invulling moeten 
geven aan hun ketenverantwoordelijkheid volgens OESO richtlijnen en 
UNGPs;, 

 
De raad spreekt uit: 
 

− zijn zorgen over de aanwezigheid in de Haven van  kolen uit de 
Colombiaanse steenkoolketen;  

− de wens dat energie- en overslagbedrijven in de Haven en de Haven invulling 
moeten geven aan hun ketenverantwoordelijkheid volgens OESO richtlijnen 
en UNGPs, ten aanzien van deze kolen, met als doel dat er concrete en 
aantoonbare stappen worden gezet in de richting van genoegdoening voor 
slachtoffers van de grove mensenrechtenschendingen in het mijnbouwgebied 
in Cesar, Colombia;  

 
en de raad draagt het college op de haven te verzoeken:  
 
in het Strategisch Plan voor de Haven 2018 – 2022 op te nemen: 
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-        Hoe de haven concreet invulling geeft aan  de OESO-richtlijnen en UN-
richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen, met name die met betrekking tot 
ketenverantwoordelijkheid en mensenrechten; 
 
-        Hoe de haven invulling geeft aan de inspanningsverplichting om te zorgen dat 
er transparantie bestaat over de herkomst van de goederen die in de Haven door de 
klanten van de Haven worden overgeslagen; 
De leden van de gemeenteraad, 
 
J. Groen, De Heer, Glaubitz en Shahsavari-Jansen 
 
 
 
 


