Subscribe

Past Issues

Translate

Klik hier voor online versie

November 2018

In deze nieuwsbrief blikken wij terug op Offshore Energy 2018 in Amsterdam, waar
veel van onze participanten aanwezig waren. Ook is er nieuws van Sagro, Oceanwide
en Zeeland ReGnery. In deze nieuwsbrief verder aandacht voor het geslaagde
ZPPC Bedrijfsbezoek aan Damen en voor nieuwe records.
Bovendien heeft Ørsted vorige week de diverse aannemers bekend gemaakt voor de
installatie van Borssele 1 + 2 en dit betekent veel kansen voor de Zeeuwse offshore
markt.

Borssele I & II: volop kansen voor Zeeland
Zeeland heeft inmiddels een goede reputatie opgebouwd in de oﬀshore industrie
voor zowel productie, onderhoud als logistiek. Ook de Borssele windparken, pal
voor de deur, bieden weer volop kansen.

Lees verder >

Oceanwide gaat werven voor Ørsted
Oceanwide heeft aangekondigd dat het contract voor de rekrutering voor het
windmolenpark Borssele 1+2 in Nederland door Ørsted is toegekend aan hun
Business Unit Windenergie. Oceanwide doet dienst als HR Business Partner.

Lees verder >

Oﬀshore Energy 2018 Amsterdam
Dit jaar waren maar liefst 26 Zeeuwse bedrijven vertegenwoordigd op Oﬀshore
Energy 2018. Op beide beursdagen was er aan belangstelling voor de Zeeuwse
deelname geen gebrek.

Lees verder >

ZPPC Bedrijfsbezoek bij Damen Shipyards in
Vlissingen
Op woensdag 10 oktober vond het halfjaarlijkse ZPPC Bedrijfsbezoek weer plaats.
Dit keer werden de participanten van ZPPC rondgeleid over de werf
van Damen Shiprepair Vlissingen.

Lees verder >

Vopak gaat uitbreiden in Vlissingen
Vopak gaat opnieuw uitbreiden in Vlissingen. Dit keer zal het gaan om 2 extra gas
bullets. De verwachting is dat de extra 9.200m3 in het tweede kwartaal van 2020 in
gebruik kan worden genomen.

Lees verder >

Sagro wint contract voor decommissioning
Na een lange periode van audits, aanbestedingen en vergaderingen, heeft Sagro
een contract getekend met Allseas voor ontmantelingswerkzaamheden. De
decommissioning maakt deel uit van Total E&P Denmark's Tyra Redevelopment
Project.

Lees verder >

Zeeland Refinery 'Vitaalste Bedrijf' van
Zeeland
Zeeland Refinery is dit jaar uitgeroepen tot Het Vitaalste Bedrijf van de provincie
Zeeland. Meervoudig olympisch zwemkampioen Pieter van den Hoogenband
overhandigde de prestigieuze prijs onlangs aan Human Resourcesmanager Alex van
Schaik.

Lees verder >

Nieuw diepgangrecord voor Ovet
Op vrijdag 19 oktober verliet de Citius North Sea Port. De diepgang van het schip
betekent een nieuw record voor Ovet in Vlissingen en North Sea Port. Ovet verwacht
in de nabije toekomst meer schepen van dit formaat en met een vergelijkbare
diepgang te ontvangen.

Lees verder >

North Sea Port stevent af op nieuw jaarrecord
Voor de eerste negen maanden van dit jaar boekte North Sea Port een nieuw
overslagrecord. Met een goederenoverslag via zeevaart van 53 miljoen ton gaat de
fusiehaven wellicht in de richting van een nieuw jaarrecord.

Lees verder >

Herinnering ZPPC Havenpalaver
Heeft u zich al aangemeld voor het Havenpalaver op woensdag 19 december.
Tijdens deze eindejaarsbijeenkomst blikken we kort terug op 2018 en kijken we
vooral naar de uitdagingen voor de sector in 2019 en daarna. Wij kijken ernaar
uit met u het jubileumjaar af te sluiten en het glas te heﬀen.
Aanmelden kan via onderstaande knop tot en met 7 december.

Aanmelden >

Nieuwe participanten
Het bestuur van de ZPPC heet onderstaande nieuwe participanten hartelijk welkom:
AanZet Consultancy
Demacq Recycling International
Maritime Support Vlissingen
Ørsted Nederland
In de komende edities van PortNews wordt aandacht besteed aan deze nieuwe
participanten.

AGENDA

In onderstaand overzicht de evenementen en de publicatiedata voor onze
Nieuwsbrief en PortNews.
Zelf nieuws en/of evenementen melden kan via info@zppc.nl

- 22 november
- 1e week december
- 18 december
- 19 december

Algemene Participanten Bijeenkomst
ZPPC Nieuwsbrief
PortNews
ZPPC Havenpalaver

Stichting Zeeland Port Promotion Council (ZPPC) is
een non-profit organisatie met meer dan 120
participanten die voornamelijk afkomstig zijn uit de
Zeeuwse havensector. Het belangrijkste doel van
ZPPC is de positie van de zeehaven te versterken.
Bedrijven en instellingen die een direct of indirect
belang hebben bij dit doel, kunnen participant
worden van de stichting.

Meer weten? Lees verder >

Participant worden? Meld u hier aan >
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